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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1002892-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ANTONIA DA SILVA DIFFANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELETANA TARGINO DA SILVA PEGO OAB - MT22952/O-O 

(ADVOGADO(A))

ROSANGELA SOARES DE ARAUJO OAB - MT16710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALVINO MORETTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAXIMILLIAN EDER VIANA DE OLIVEIRA OAB - PR56495 

(ADVOGADO(A))

ROQUE BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - PR16495 (ADVOGADO(A))

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade dos Embargos 

Aclaratórios sob Id 16225652, interpostos pela Parte Requerida, ora 

Embargante; II) intimar a Parte Autora, ora Embargada, para manifestar-se 

ao teor do Art. 1.023. §2º do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003839-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MONTEIRO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1003839-85.2018.8.11.0007 Impulsiono o presente feito nos 

termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, com a finalidade de INTIMAR o(a) 

advogado(a) da parte autora acerca da decisão de ID. 16213519, com 

audiência de conciliação designada para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 

15h00, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania - CEJUSC, devendo para tanto, providenciar o comparecimento 

da parte autora, à audiência. Observação: O processo encontra-se 

integralmente disponibilizado no Sistema PJE, nos termos do artigo 9º da 

Lei nº 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003857-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIRCE VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1003857-09.2018.8.11.0007 Impulsiono o presente feito nos 

termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, com a finalidade de INTIMAR o(a) 

advogado(a) da parte autora acerca da decisão de ID. 16211559, com 

audiência de conciliação designada para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 

14h20min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, bem como para que providencie o 

comparecimento da parte autora à audiência designada. Observação: O 

processo encontra-se integralmente disponibilizado no Sistema PJE, nos 

termos do artigo 9º da Lei nº 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003757-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ALMEIDA APOLINARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003757-54.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: GUILHERME DE ALMEIDA APOLINARIO Vistos. 

Compulsando os autos verifico que o de cujus deixou esposa e três filhos. 

Dessa forma, todos os herdeiros, Gabriela de Almeida Apolinário e 

Eduardo Augusto de Almeida Apolinário devem compor o feito, ou, ao 

menos, manifestarem sua anuência, de forma expressa, acerca do 

levantamento dos valores pelo Herdeiro Requerente, conforme fez a Sra. 

Maria Valéria de Almeida. Destarte, INTIME-SE o Requerente, na pessoa de 

sua patrona, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, atenda a ordem 

acima disposta, sob pena de inviabilidade de concessão do alvará objeto 

desta demanda. No mesmo prazo, deverá o Requerente especificar quem 

é a pessoa titular da conta corrente na qual se pretende o endereçamento 

dos valores depositados na instituição financeira. Intime-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 30 de outubro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000951-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTECNIA SAL GADO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON REINALDO DE PAULA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CARDOSO OAB - MT17977/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte ré acerca da decisão constante no 

termo de audiência de ID 16120049.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003487-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI BARTOLOMEU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

Processo: 1003487-30.2018.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca da decisão de id. 

16219099, com audiência de conciliação designada para o dia 05 de 

fevereiro de 2019, às 15h40min, a ser realizada no CEJUSC desta 

Comarca, devendo, para tanto, providenciar o comparecimento da parte 

autora à audiência designada. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 30 

de outubro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 160941 Nr: 6570-08.2017.811.0007

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DABdO, MARdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACCM

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

OAB:MT/16.325, Elson Cristóvão Rocha - OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - 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 
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requerida a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dao relatório 

psicossical, em atendimento à decisão de fls. 155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124251 Nr: 1963-20.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

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

Floresta/MT

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

Dantas - OAB:MT 8014

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Em homenagem ao dever de consulta e considerando a necessidade de 

oitiva da parte “ex adversa” acerca do pedido de tutela de urgência, 

intime-se a parte embargante para manifestação acerca dos pedidos 

contidos nas petições às fls. 92/93 e 98/99.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112817 Nr: 1407-52.2014.811.0007

 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: Florice de Jesus Veloso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Del Moro & Del Moro Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 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 

requerida acerca da data de 12/11/2018, às 14 horas, para realização da 

perícia pelo engenheiro Antonio Fernandes Cruz, devendo os 

interessados se encontrarem no endereço do imóvel a ser periciado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 160941 Nr: 6570-08.2017.811.0007

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DABdO, MARdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACCM

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

OAB:MT/16.325, Elson Cristóvão Rocha - OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - 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 

requerida a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dao relatório 

psicossical, em atendimento à decisão de fls. 155.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 160941 Nr: 6570-08.2017.811.0007

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DABdO, MARdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACCM

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

OAB:MT/16.325, Elson Cristóvão Rocha - OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - 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 

requerida a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dao relatório 

psicossical, em atendimento à decisão de fls. 155.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003506-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANA PEREIRA DE SOUZA OAB - 011.713.321-30 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003506-36.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JOAO MIGUEL DE SOUSA PEREIRA REPRESENTANTE: 

CASSIANA PEREIRA DE SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de cominatória de obrigação 

de fazer c/c pedido de tutela de antecipada ajuizada por JOÃO MIGUEL DE 

SOUSA PEREIRA menor devidamente representado por sua genitora 

Cassiana Pereira de Sousa, em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTA 

FLORESTA/MT e ESTADO DE MATO GROSSO, em que pede, liminarmente, 

seja determinado aos réus que, independentemente de óbices 

burocráticos, forneçam ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, ÓRTESE DE 

KAFO BILATERAL, bem como, todo o tratamento adequado de saúde que 

se fizer necessário, com atendimento no âmbito do SUS e na rede 

conveniada ou até mesmo em rede privada, sob pena de fixação de multa 

diária, sem prejuízo da caracterização de eventual crime de desobediência 

e/ou ato de improbidade administrativa, bem como bloqueio de verba 

pública; Alega que o relevante fundamento da demanda decorre do 

preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos 

componentes da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios), o dever de prestar o tratamento mais adequado e 

eficaz aos cidadãos. Com a inicial vieram documentos acostados ao PJe. 

Oportunizada a manifestação do NAT, este informou que o SUS dispõe de 

diversas órteses ortopédicas, sendo necessário formalizar um processo 

administrativo junto ao Centro de Reabilitação de Alta Floresta, que 

encaminhará o pedido ao Centro de Reabilitação Dom Aquino 

Correa-CRIDAC (Id. 15732396-pag.2). Por entender que não estavam 

presentes todos os documentos necessários para apreciação do pedido 

liminar, esta MMª determinou a emenda da inicial, para que o autor 

comprovasse nos autos a negativa do Município em fornecer a órtese de 

kafo bilateral ao menor, bem como comprovasse a realização do pedido 

junto ao Centro de Reabilitação de Alta Floresta. Por meio da petição de Id. 

16184948, a parte autora alegou que já fora solicitado o requerimento ao 

CRIDAC, juntou o documento de Id. 16184953, a fim de comprovar o 

alegado. Ainda afirmou que a negativa do Município em fornecer a órtese 

está configurada por meio do Ofício n°061.2018 DP/AF. Vieram-me 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Em que pese o 

autor tenha colacionado aos autos os documentos sob os Id’s. 15635991 

(avaliação social), 15635991 (receituário médico), 15635991 (Ofício n° 

061/2018 DP/AF) e 16184953 (AR ao CRIDAC), não restou comprovado 

nos autos que houve o requerimento administrativo perante o Centro de 

Reabilitação de Alta Floresta, tampouco a negativa do ente público em 

fornecê-lo, sendo este requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Ademais, em resposta o NAT-Núcleo de Apoio Técnico 

informou que o produto pleiteado, qual seja ÓRTESE DE KAFO BILATERAL, 

é contemplado pelo SUS, e que há necessidade de formalizar um 

processo junto ao Centro de Reabilitação de Alta Floresta, o qual o 

encaminhará ao CRIDAC, órgão competente para disponibilizar a órtese 

conforme prescrição médica. Neste sentido é a orientação trazida pela na 

seção 22CNGC (Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria) aos 

Magistrados. Vejamos: Art. 1.311. Conforme o Enunciado nº 3 aprovado 

na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em 15 

de maio de 2014, recomenda-se ao autor da ação, a busca preliminar 

sobre a disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização 

desnecessária. Parágrafo único. Devido ao ajuizamento de ações que 

versam sobre tratamento de alto custo, mas fornecidos 

administrativamente pelo SUS – Sistema Único de Saúde –, de forma 

gratuita, recomendável ao juiz, ao analisar a presença do interesse 

processual, verificar a documentação que comprove ter o autor realizado 

o pedido administrativo. Cumpre ressaltar que tal orientação tem por 

objetivo evitar a judicialização desnecessária, ainda, evitando-se o 
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abarrotamento do Judiciário. Ainda, Consoante relatado, o procedimento 

carece da demonstração do interesse de agir por ausência de 

comprovação da resistência do Poder Público no fornecimento da tutela 

pretendida. No que tange à constatada inexistência do interesse de agir, 

por entender oportuno, trago à baila: 58225499 - PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO 

DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GRATUITAMENTE PELO ESTADO 

PE. MEDICAMENTO JÁ É FORNECIDO GRATUITAMENTE PELO 

SUS/FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. NECESSIDADE DE AGENDAMENTO 

DE CONSULTA PARA RECEBIMENTO DO FÁRMACO. AUSÊNCIA DA 

ALEGADA NEGATIVA ADMINISTRATIVA PELO ESTADO. 

DESNECESSIDADE DA VIA JUDICIAL PARA SATISFAÇÃO DO OBJETO DA 

AÇÃO. FALTA DO INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADA. (...) 8. Não 

obstante a Impetrante ter comprovado sua enfermidade, bem como a 

necessidade/adequação da utilização do medicamento pretendido, não 

restou demonstrada a necessidade da utilização da via judicial para que o 

Estado, através da autoridade apontada como coatora, fornecesse lhe tal 

medicamento. (...) 11. O fato de a autora ter que se submeter a um 

procedimento administrativo, ou seja, marcar uma consulta específica no 

sistema público de saúde para poder receber gratuitamente o 

medicamento pretendido, salvo melhor juízo, não pode ser interpretado 

como negativa ou ato coator. 12. Nesse andar, resta claro a ausência das 

condições da Ação, pela falta do interesse de agir da Impetrante. 13. 

Condições da ação são requisitos processuais essenciais para o regular 

trâmite processual e eventual julgamento do mérito (Art. 17, CPC). Em caso 

de ausência de qualquer uma das condições da ação, teremos a carência 

da ação, causa de extinção do processo sem julgamento de mérito (Art. 

485, VI, CPC). 14. Por sua vez, o interesse de agir é conceituado como o 

binômio necessidade/utilidade. 15. A Necessidade traduz-se na ideia de 

que somente o processo é o meio hábil à obtenção do bem da vida 

almejado pela parte e, a Utilidade, significa que o processo deve propiciar, 

ao menos em tese, algum proveito ao demandante. 16. De tudo, no 

presente caso, conclui-se que faltou a Impetrante o interesse de agir 

(Necessidade/Utilidade), conforme os precedentes do STF e deste Egrégio 

Tribunal de Justiça, colacionados no voto do Relator. 17. Recurso de 

Agravo Interno não provido. Decisão por maioria. (TJPE; Rec. 

0014595-05.2013.8.17.0000; Rel. Des. Alfredo Sergio Magalhães Jambo; 

Julg. 07/02/2018; DJEPE 26/03/2018). Ante o exposto, por não poder ser 

averiguada a recusa dos requeridos em fornecer o produto pretendido, 

nos termos do art. 485, VI do CPC, reconheço a ausência de interesse de 

agir e EXTINGO O FEITO, sem resolução de mérito. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C. Alta Floresta, 30 

de outubro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001973-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEPHER RICCIELLE SOUZA COSTA (AUTOR(A))

RAQUEL GABRIEL GAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURDES VOLPE NAVARRO OAB - MT0006279A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001973-76.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

indenizatória por danos materiais e morais aforada por JOSEPHER 

RICCIELLE SOUZA COSTA e RAQUEL GABRIEL GAIO em face de 

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT. Alegam que eram, respectivamente, 

pais do único filho Jorge Riccielle Gaio Souza (4 meses e 13 dias) , a qual 

foi deixado na creche Municipal Laura Vincuna no dia 06.06.2017 e que 

por volta das 12h30min Jorge alimentou e em seguida, 12h45min, estaria 

dormindo, momento que as servidoras da creche notaram que não estava 

respirando e não acordava. Logo, chamaram os bombeiros que passaram 

orientações de primeiros socorros pelo telefone, posteriormente, 

prestaram atendimento cabível até a entrega do bebê para a médica 

responsável no Hospital Regional. Afirmam que as paradas 

cardiorrespiratórias se deram em razão de uma broncoaspiração, sendo 

este o diagnóstico desde o primeiro exame de Raio-X do tórax –após ter 

recebido leite e colocado para dormir na creche Municipal. Informam que o 

menor na semana anterior estava com uma tosse seca, pelo que estava 

sendo medicado com soro fisiológico para desobstrução das narinas, o 

que foi informado aos professores da creche. Mesmo diante dos cuidados 

ministrados o menor não resistiu e veio a óbito às 21h30min. Desta feita, 

requerem a condenação do requerido ao pagamento à título de danos 

morais, na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada 

genitor. Ainda, a condenação do requerido ao pagamento de pensão 

mensal decorrente da morte do filho, no importe de 2/3 (dois terços) do 

salário mínimo, inclusive gratificação natalina, a contar da data em que a 

vítima completaria 14 anos até a data em que alcançaria 25 anos, quando 

deve ser reduzida para 1/3 (um terço) do salário mínimo, até o óbito do 

beneficiário ou a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, o que 

ocorrer em primeiro lugar, por se tratar da morte do único filho de família 

de baixa renda. Com a Exordial, vieram diversos documentos. Recebida a 

Inicial, deferiu-se a gratuidade de justiça e determinação da citação do 

requerido, Id n. 9301898. Citado, o requerido ofertou Contestação, 

alegando a inexistência de ação ou omissão atribuída ao Município, bem 

como da aplicação da responsabilidade subjetiva e não da 

responsabilidade objetiva. Ainda, da ausência de nexo de causalidade. 

Logo, requer a improcedência da ação. Apresentou-se Impugnação à 

Contestação, Id n. 12983825. Oportunizado às partes se manifestarem 

sobre o seu interesse na produção de outros meios de provas, ambas 

pleitearam a produção de prova oral. O Ministério Público requereu a 

juntada do procedimento extrajudicial SIMP nº 002690-011/2017 que 

tramita na 2ª Promotoria Criminal quanto aos fatos, quando este membro 

realizou a oitiva de vários personagens – bombeiros, servidores do 

hospital, médicos, autora etc., pouco tempo após a ocorrência dos fatos, 

além de diversos documentos pertinentes, que podem ajudar na 

responsabilidade do município ou na sua exclusão. Ainda, a designação 

da audiência de instrução e julgamento. Vieram-me conclusos. É o breve 

relatório. DECIDO. Inicialmente, determino o cadastramento dos advogados 

indicados no Id n. 12983825, junto ao sistema Pje, como representante dos 

autores. Defiro o pedido do Ministério Público, portanto, proceda a 

Secretaria da Vara a expedição de ofício à 2ª Promotoria Criminal para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte o procedimento extrajudicial SIMP nº 

002690-011/2017. Outrossim, compulsando os autos, fixo como pontos 

controvertidos: a) a existência de nexo causal entre a ação e a morte do 

filho dos autores; b) se cabível aos autores a indenização por dano moral 

e c) a existência de danos materiais e sua quantificação. Dessa forma, 

principalmente pelo conteúdo probatório até então produzido, é 

imprescindível a produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal 

das partes, pelo que concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para 

apresentarem seu rol de testemunhas, caso não conste nos autos. Assim, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de fevereiro 

de 2019 às 14h:30min, a ser realizada na sala de audiências da 3ª Vara 

desta Comarca, devendo a parte Autora, bem como suas testemunhas 

serem intimadas na pessoa de seu patrono. Intime-se o requerido 

Município de Alta Floresta e suas testemunhas, pessoalmente. Ad 

cautelam, determino a intimação das partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, solicitem esclarecimentos ou indiquem outros pontos 

controvertidos, sob pena de estabilização da presente decisão. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Alta Floresta, MT, 17 de outubro de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109103 Nr: 4580-21.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Transp.Rev. Retalhista de Óleo Diesel 

Ltda, Valdemir José Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta de fl. 52, todavia, a consulta será realizada 

pelo sistema INFOJUD, com o escopo de verificar acerca do endereço 

atual do requerido diverso daquele apontado na inicial, conforme extrato 

em anexo.
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Outrossim, simultaneamente e com o mesmo objetivo realizo consulta ao 

sistema INFOSEG.

 Consigno os dados do executado necessários para tal ato, a saber, 

VALDEMIR JOSE DOBRI, CPF 353.185.461-53, filho de MARIA GONCALES 

DOBRI.

Caso reste frutífera a consulta do endereço, cumpra-se a decisão de 

fl.12.

De outro lado, caso reste infrutífera a consulta do endereço do executado, 

via sistema INFOJUD, intime-se a parte exequente para manifestar, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122891 Nr: 1153-45.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paukoski & Paukoski Ltda, Leandro Luiz 

Paukoski, Claudio Luiz Paukoski

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante das explanações e documentos apresentados, em caráter 

excepcional, DEFIRO a citação por edital do requerido PAUKOSKI E 

PAUKOSKI LTDA, devendo ser observado fielmente o disposto no art. 257 

do CPC.

O mandado de citação por edital deve constar, expressamente, que em 

caso de revelia será nomeado Defensor Público (inciso IV, art. 257, CPC).

Assim, havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pelo 

executado citado via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, como 

curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante a 

Terceira Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59121 Nr: 3743-39.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Osmar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Silvia Jociane Leite Branco - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 130. CITE-SE o executado por via postal, nos termos 

da decisão de fl. 92.

No mais, CUMPRA-SE, no que couber, a decisão de fl. 92, especificamente 

quanto aos itens “2, 3 e 7”.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111733 Nr: 243-52.2014.811.0007

 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: RL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 93, INITME-SE pessoalmente a parte 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a retirada 

do termo de guarda compartilhada junto à Secretaria de Vara.

Após, certificado o decurso do prazo acima estipulado sem o cumprimento 

do determinado, REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO com as anotações 

e baixas de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119324 Nr: 6999-77.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Azevedo Oliveira Analises Clinicas-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Nacional, em desfavor de D. Azevedo Oliveira Analises Clinicas - Me, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 97 a parte Exequente peticionou informando que o débito foi quitado, 

requerendo a extinção do feito, com julgamento de mérito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

Isento de custas.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos.

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

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 158398 Nr: 5251-05.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Stavarengo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Ante o exposto, DOU parcial PROVIMENTO aos Aclaratórios interpostos 

às fls. 150/156 para o fim de fixar a verba honorária devida pelo 

Embargante em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da CDA n. 

2591/2006. No mais, mantenho a sentença atacada pelos seus próprios 

fundamentos.Intimem-se.Certificado o transito em julgado, transladem-se 

cópia aos autos executivos em anexo e, caso não haja o requerimento de 

cumprimento de sentença quanto à verba honorária, no prazo de 30 

(trinta) dias, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 4094 Nr: 65-94.2000.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA NEVES SALLES, TSDV, TSDV, DSdV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Carvalho de Vilhena

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que fora proferida decisão pelo E.TJMT 

que reformou a sentença extintiva sem resolução do mérito e determinou o 

prosseguimento do feito (cf. fls. 216/217).

Outrossim, determinada a regularização processual dos autores ante a 

maioridade adquirida no curso do processo, observa-se que, em verdade, 

houve a citação da genitora outrora representante dos requerentes.

Ademais, diante da subsistência da irregularidade processual no polo ativo 

da demanda, esta magistrada logrou êxito em localizar o endereço 

atualizado dos autores via INFOJUD, razão pela qual DETERMINO a 
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INTIMAÇÃO dos mesmos nos endereços em anexo para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, promova a regularização processual, bem como o 

prosseguimento do feito arguindo o que entender por direito, sob pena de 

extinção.

 Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98502 Nr: 7006-74.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heuber José Cielecki

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que o valor devido a título de honorários 

advocatícios fora estipulado no quantum de 40% (quarenta por cento) cf. 

contrato juntado às fls. 140/141.

Desta maneira, ante a existência de erro material na sentença extintiva de 

fl. 153, RETIFICO-A tão-somente para constar o correto valor dos 

honorários contratuais fixados em 40% (quarenta por cento).

No mais, CUMPRA-SE a decisão de fl. 153.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105192 Nr: 399-74.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zebu Distribuidora de Carnes Ltda - EPP

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Estadual, em desfavor de Zebu Distribuidora de Carnes Ltda. - Epp, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 40 a parte exequente peticionou informando que o débito foi quitado, 

requerendo a extinção do feito, com julgamento de mérito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

Isento de custas.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo.

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

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104356 Nr: 6159-38.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

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

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

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

Viana Dantas - OAB:MT 8014

 Vistos.

Considerando que a sentença de fl. 38 transitou em julgado (fl. 58), 

EXPEÇA-SE alvará dos valores sob depósito conforme consta à fl. 33 para 

a conta indicada pela executada à fl. 52.

Após, REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102382 Nr: 4508-68.2012.811.0007

 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: Rose Yara Moares Olivastro, Rosi Corrêa de Moraes 

Prette, Alexandre Costa Aguiar Domingues de Moraes, Romilto Corrêa de 

Moraes, Rosenildo Corrêa de Moraes, Iriane Costa Aguiar Domingues de 

Moraes, William Roque Cheli, Dany Bueno de Moraes, Aline Moraes Cheli, 

Patricia Morais Chiaramonti, Nowva Gazali Morais Coutinho, Rosilto Correia 

de Morais Junior

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

Correa de Moraes (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Sophia Dorado - 

OAB:20343/MT, MARIESI TEIXEIRA CORREA MORAES - OAB:17965, 

Sálua Gazali - OAB:6.278/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B, Wilmar 

David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIESI TEIXEIRA CORREA 

MORAES - OAB:17965

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas processuais, juntando cópia do recolhimento nos 

autos, para posterior distribuição da Carta Precatória de fls. 254/255, nos 

termos do artigo 389 da CNGC, conforme segue: "As custas das cartas 

precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do Estado de 

Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 139966 Nr: 2929-46.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Jorge da Cunha Viana Dantas

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

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

CUMPRA-SE INTEGRALMENTE a decisão de fl. 182.

Às providências. Cumpra-se

Decisão

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

Processo Número: 1000322-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO ALMEIDA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAIR CAROLINA MARCINIAK ROSA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000322-72.2018.8.11.0007 Vistos. Indefiro o pedido 

de citação por edital da parte requerida, vez que esta Magistrada logrou 

êxito em localizar endereço diverso do indicado nos autos, cf. extrato 

anexo. Portanto, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 20 de 

março de 2019, às 13h:00. No mais, cumpra-se conforme decisão 

prolatada sob o ID n. 11708862, observando o endereço em anexo. Alta 

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

de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000164-85.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA DIAS AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000164-85.2016.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de tutela com pedido de liminar proposta por Adelina Dias Amorim em 

benefício de seu neto, o adolescente Carlos Manoel Nogueira Amorim 

(25/02/2002), haja vista o falecimento dos seus genitores Manoel Dias 

Amorin Neto e Celina Nogueira. A liminar fora deferida por este r. Juízo, 

bem como determinada a realização de estudo psicossocial (ID 2163700). 

O termo de guarda provisória consta no ID 2443389. O estudo 

psicossocial fora realizado e devidamente juntado aos autos, conforme se 

vê do ID 3229319. Despacho saneador, o qual designou audiência 

instrutória, Id n. 9664365. Realizada audiência instrutória, a parte autora 

requereu a alteração do polo ativo da presente demanda, para o fim de 

constar a filha da autora, também chamada Adelina Dias Amorim, eis que 

detém a guarda de fato do menor, cf. prova oral em Juízo. Outrossim, foi 

deliberado para que a parte autora apresentasse alegações finais por 

memoriais no prazo de 15 (quinze) dias e em igual prazo, oportunizado ao 

Ministério Público para que manifestasse quanto ao pedido de alteração 

subjetiva da lide, cf. Id n. 10377046. A parte autora apresentou alegações 

finais por memoriais, Id 12301022. Parecer Ministerial favorável ao pedido 

de alteração do polo ativo da demanda, bem como em relação à 

procedência da ação, Id n. 12952982. Na sequência houve a 

apresentação dos dados pessoais da tia do menor, a qual possui a guarda 

de fato, bem como a informação de que o menor não possui bens. A 

Defensoria requer a sua exclusão como representante da parte autora, 

vez que constituiu advogado particular, Id n. 15128752. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em 

consonância com o parecer Ministerial, ACOLHO o pedido de alteração do 

polo ativo da demanda, bem como junto ao sistema Pje, para o fim de 

constar ADELINA DIAS AMORIM, brasileira, casada, funcionária pública, 

portadora da Cédula de Identidade RG nº 1082988-1 SSP/MT, devidamente 

inscrita no CPF/MF sob o nº 950.076.791-00. O pedido inicial é procedente, 

pelas razões que passo a expor. Cumpre-me consignar que o instituto da 

tutela disciplinada pelo Código Civil de 1916 e 2002 visou, primordialmente, 

à proteção do patrimônio do menor. Com o advento do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, a tutela adota nova concepção, constituindo-se como 

uma das formas de colocação do menor em família substituta. A partir de 

então, ampliou-se o conceito do instituto, que passou a se preocupar, 

fundamentalmente, com o melhor interesse da criança e do adolescente e 

não mais com os bens do menor. Com efeito, a tutela tem por escopo 

suprir a incapacidade daqueles que não a possuem e cujos pais tenham 

falecido ou estejam ausentes, ou, ainda, tenham sido destituídos do poder 

familiar. Trata-se, portanto, de um instituto de caráter protetivo e 

assistencial, que pressupõe a extinção do poder familiar, quer pelo 

falecimento dos pais, quer pela prévia decretação de sua perda ou 

suspensão. Caso os pais sejam ignorados, impõe-se também a nomeação 

de tutor. Dispõe o artigo 1.728, do Código Civil, in verbis: "Os filhos 

menores são postos em tutela: I - com o falecimento dos pais, ou sendo 

estes julgados ausentes; Infere-se, do dispositivo apontado que não se 

nomeia tutor a menor cujo pai, ou mãe, não foi suspenso ou privado 

regularmente do poder familiar, nem sejam falecidos, porquanto a tutela é 

sucedâneo deste e tem por finalidade justamente preencher a sua 

ausência. Ademais, é de se ter em conta que o artigo 36 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente preceitua que a “tutela será deferida, nos 

termos da lei civil, à pessoa de até 18 (dezoito) anos incompletos”, 

estabelecendo o seu parágrafo único que “o deferimento da tutela 

pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar 

e implica necessariamente o dever de guarda". Dessa feita, mesmo a lei 

especial reportando-se ao Código Civil, tem também o tutor todos os 

deveres do guardião, pois, a tutela implica necessariamente no dever de 

guarda, consoante o disposto no parágrafo único do artigo 36. Assim 

incumbe ao tutor, quanto à pessoa do tutelado, dirigir-lhe a educação, 

defendê-lo e prestar-lhe alimentos, conforme os seus haveres e condição; 

reclamar do Juiz que providencie, como houver por bem, quando o menor 

haja mister correção; adimplir os demais deveres que normalmente cabem 

aos pais, ouvida a opinião do menor, se este já contar doze anos de idade 

(artigo 1.740, do CC). Ainda, o artigo 1.731 do Código Civil estabelece uma 

ordem entre os parentes a quem incumbe assumir a tutela, na falta de tutor 

testamentário (artigo 1.729 do CC), sendo que de acordo com o inciso I do 

citado dispositivo legal, os ascendentes possuem preferência para o 

exercício da tutela. Vejamos: “Art. 1.731. Em falta de tutor nomeado pelos 

pais incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor, por esta 

ordem: I - aos ascendentes, preferindo o de grau mais próximo ao mais 

remoto; II - aos colaterais até o terceiro grau, preferindo os mais próximos 

aos mais remotos, e, no mesmo grau, os mais velhos aos mais moços; em 

qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a 

tutela em benefício do menor”. In casu, o exame dos autos aponta que 

Carlos, atualmente com 16 anos de idade, pais falecidos, justificando a 

tutela pleiteada. Saliente-se, a propósito, que a requerente encontra-se 

cuidando do sobrinho de forma satisfatória, consoante estudo social 

realizado pela Assistente Social juntado ao Id n. 3229319, concluiu que: 

“(...) Adelina (tia) possui condições sociais, psicológicas, financeiras e 

afetivas satisfatórias para exercer a guarda do sobrinho Carlos” Por 

oportuno, cabe consignar que é fundamental para o bom desenvolvimento 

das crianças e adolescentes que as mesmas continuem sob a 

guarda/tutela das pessoas em que elas já possuem vínculos e que já 

estão acostumadas com esse ambiente familiar. Desse modo, 

considerando a proteção que deve ser dada ao menor, insculpida em 

nossa Carta Magna e também na legislação infraconstitucional, bem como, 

sendo necessária a regularização da representação legal para a devida 

tutela de seus interesses, tem-se como essencial a concessão do pedido. 

Nessa toada, colaciono uma jurisprudência a respeito do tema em questão, 

primando sempre pela preservação dos interesses dos menores: “Ementa: 

TUTELA. AVÓ MATERNA QUE CUIDA DOS NETOS DESDE A MORTE DA 

GENITORA. PAI DESCONHECIDO. MAIORIDADE. Tendo em vista o 

implemento da maioridade de um dos netos, no curso da demanda, 

tornando-o habilitado à pratica de todos os atos da vida civil, não há razão 

à tutela pretendida, restando prejudicado o recurso no aspecto. Em 

relação ao neto adolescente, que é órfão de mãe e tem pai desconhecido, 

deve ser deferida a tutela à avó materna, já que não há qualquer prova da 

incapacidade desta. Apelação parcialmente provida. (Apelação Cível Nº 

70038543229, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 23/03/2011). Como dito alhures, deve 

sempre prevalecer o interesse do menor, sendo fundamental, na espécie, 

que se busque solução adequada aos interesses de Carlos. E a 

concepção acerca do que seja o interesse do menor está longe de ser 

algo estanque e objetivo, sendo compostos pelos mais diversos matizes, 

capazes de influenciar em seus desenvolvimentos, seus futuros, as suas 

felicidades e o seus equilíbrios, o que, neste momento, recomenda a tutela 

com a tia, que além de demonstrar interesse, não há nos autos nada que 

deponha contra a sua conduta. Ante o exposto e mais que dos autos 

consta, em consonância com o parecer Ministerial, JULGO PROCEDENTE o 

presente pedido inicial e DEFIRO A TUTELA DEFINITIVA do menor Carlos 

Manoel Nogueira Amorim, em favor da tia Adelina Dias Amorim, para todos 

os fins e efeitos de direito. REVOGO a guarda provisória concedida em 

favor da avó paterna. EXPEÇA-SE o competente Termo de tutela definitivo 

em prol da tia Adelina Dias Amorim. INTIME-SE a parte requerente para 

assinar o TERMO DE TUTELA E RESPONSABILIDADE DE MENOR, em 

CARÁTER DEFINITIVO, perante este Juízo, ressalvando, nessa 

oportunidade que, conforme o artigo 1.766 do Código Civil, o tutor poderá 

ser destituído do encargo quando negligente, prevaricador ou incurso em 

incapacidade, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério 

Público. Sem custas. PROCEDA a Secretaria da Vara a exclusão da 

Defensoria Pública deste Estado como representante da parte autora e a 

inclusão do advogado nomeado junto ao sistema Pje. Intimem-se, 

Cumpra-se. CIÊNCIA ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe. Alta Floresta, MT, 30 de outubro de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003602-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE LEITE MARCONDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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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)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003602-85.2017.8.11.0007 TERMO DE AUDIÊNCIA 

EM ANEXO Vistos. DIRCE LEITE MARCONDES, adequadamente qualificado 

nos autos, propôs esta ação de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, sustentando o preenchimento 

dos requisitos legais e, por isso, requerendo concessão do benefício 

denominado Aposentadoria por Idade em Trabalho Rural, carreando aos 

autos início de prova material – prova documental, na forma da lei de 

regência. Recebida a inicial, Id n. 11281394. A parte Requerida foi 

regularmente citada, apresentando contestação e documentos, Id n. 

12726493 e 12727141. Impugnação à contestação, Id n. 14089167. O 

processo foi saneado, sendo designada audiência de instrução e 

julgamento, fixando como ponto controvertido, a prova do efetivo exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no prazo previsto pela 

legislação previdenciária (art. 48, § 2º c/c art. 142 da Lei nº. 8.213, de 24 

de julho de 1991), Id n. 14165950. Na audiência de instrução e julgamento, 

colheu-se prova testemunhal, sendo que a parte requerida restou ausente 

de forma injustificada, permanecendo os autos conclusos para sentença. 

É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, vislumbro 

que a alegação de prescrição ventilada pela autarquia não merece 

acolhimento, pois o requerimento do benefício se deu em 08.09.2017, não 

havendo, nesta demanda, a possibilidade de ocorrência da preliminar 

prevista no parágrafo único, do art. 103, da Lei 8.213/91, estando 

REJEITADA a matéria. Pois bem. Trata-se de ação reivindicatória de 

benefício previdenciário, tendo a parte autora colacionado robusta prova 

material e produzido prova testemunhal idônea e harmônica com a sua 

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

autora, documental e testemunhalmente, pretendeu e conseguiu 

comprovar de forma harmônica e segura o preenchimento dos requisitos 

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

incontroverso nos autos sua qualidade de segurada (artigo 11 e 

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

exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência 

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

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

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

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

necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades 

informais, sem registro em carteira ou qualquer outra formalidade. Tal 

fenômeno ocorre com maior intensidade no meio rural, onde as 

oportunidades de serviço são ainda mais escassas e os trabalhadores 

(pessoas simples e humildes) são desconhecedores de seus direitos e 

obrigações. Ou seja, a observância radical e absoluta de tais exigências 

implicaria em verdadeiro retrocesso ao sistema da prova legal ou tarifada, 

cerceando o livre convencimento do magistrado na apreciação do 

conjunto probatório. Assim, a parte autora, portanto, faz “jus” ao benefício 

previdenciário Aposentadoria por Idade mediante Trabalho Rural, eis que 

demonstrou o preenchimento dos requisitos legais nos termos do artigo 

143 da Lei 8.213/91. DISPOSITIVO À luz do exposto, RESOLVO o mérito 

para julgar PROCEDENTE o pedido da presente ação, condenando a parte 

requerida INSS a pagar para a parte autora o benefício previdenciário 

Aposentadoria Rural por Idade, nos termos dos artigos 48, § 1.º da Lei 

8.213/91, no valor de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, 

devido desde o indeferimento de seu pedido administrativo (18/10/2017 – 

11265795 - Pág. 10). Assim, sobre as prestações em atraso incidirão 

juros de mora e correção monetária, sendo o primeiro, aplicados 6% ao 

ano até 01/2003. Após essa data, são de 12% ao ano até 29/06/2009. E, 

após, devem ser observados os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, o segundo, será aplicado 

conforme os índices do manual de cálculos da Justiça Federal, até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplica o 

IPCA-E. Por força do item 6.17.1.1 da CNGCJ DECLARO: I) DIRCE LEITE 

MARCONDES; II) Aposentadoria Rural por Idade; III) Renda mensal de um 

salário mínimo nacional; iv) DIB – indeferimento de seu pedido 

administrativo (18/10/2017 – 11265795 - Pág. 10) v) RMI – Um salário 

mínimo nacional; vi) início do pagamento – 60 dias, a contar da intimação 

da presente sentença. Diante do requerimento expresso da parte autora, 

preenchidos os requisitos do artigo 300 do NCPC, tratando de verba de 

índole alimentar, DETERMINO que o requerido INSS proceda à imediata 

implantação do benefício previdenciário escopo desta sentença, fixando 

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

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

favor da parte autora. Em razão do princípio da sucumbência, com fulcro 

no artigo 85, §3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil (NCPC), 

CONDENO o Requerido INSS ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10 % (dez por cento) do valor das prestações vencidas, 

como tal entendidas todas as parcelas que integrarão o precatório, com 

execução na forma do artigo 535 do NCPC, conforme entendimento das 

Súmulas 111 e 178 do e. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social em cumprimento desta decisum. Dispensável o reexame 

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

parte autora, através de seu patrono e, em seguida, o INSS, na pessoa de 

seu Procurador Federal. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo 

requerido, encaminhem-se os autos ao arquivo com as baixas e cautelas 

devidas. Alta Floresta, MT, 30 de outubro de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR KOVAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, do inteiro teor dos 

documentos juntados no ID nº 14815555, para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010258-70.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CHAGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010258-70.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA CHAGAS EXECUTADO: BANCO BMG Vistos. Efetuado o 

depósito do valor executado pela parte devedora, a parte credora 

concorda com o valor depositado, bem como requereu o levantamento. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Considerando que o executado anuiu 

expressamente com a liberação dos valores depositados judicialmente em 

favor da credora, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

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

QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder 
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expresso para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder 

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em 

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

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

Alta Floresta/MT, 10 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001849-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HUBNER & CHIANESI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G E INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que a empresa requerida G E Indústria e Comércio de Rações 

LTDA - EPP, não foi citada/intimada para audiência de conciliação, 

conforme AR juntado no ID nº 14597552. Certifico ainda que procedo a 

intimação da parte autora, do inteiro teor do AR juntado no ID nº 14597552 

(Motivo - Ausente), para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000868-98.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEUZA FERREIRA DA CUNHA (EXECUTADO)

 

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

patrono, do inteiro teor da juntada do ID – 15348038, para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002909-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico ainda, que procedo a intimação do Exequente, do inteiro teor da 

certidão – ID nº 16242120, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000244-49.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CETELEM S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERLI FILOMENA DE MIRANDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIDIAN SANTOS DA SILVA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT19966/O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte Exequente, para requerer o que 

entender adequado no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003239-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA NUNES FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico ainda, que procedo a intimação do Exequente, do inteiro teor da 

certidão – ID nº 15887240, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003261-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

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:

VALDILEIA DA SILVA DIAS (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Exequente, do inteiro teor da certidão 

– ID nº 15724543, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002190-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILLA BORGES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

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

patrono, do inteiro teor da juntada do ID – 16097014, para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES ARCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001054-87.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RODRIGO RODRIGUES 

ARCARI REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. A parte ré informa 

na petição num. 15943280 que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação. Assim, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar os dados bancários para transferência do valor ou requerer o 

que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000289-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR NOVELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000289-19.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: GILMAR NOVELLO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de 

custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

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

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 16 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003890-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003890-96.2018.8.11.0007 REQUERENTE: IRACI DE SOUZA PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Antes de apreciar o pedido 

de tutela antecipada, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, adotar as seguintes providências, sob pena de indeferimento da 

petição inicial: a) Juntar documento pessoal de identificação em nome da 

parte, haja visto que os documentos que instruem a inicial se referem a 

pessoa diversa; e b) Juntar aos autos comprovante de endereço 

atualizado e em seu nome ou documento que comprove que a autora 

reside naquele endereço. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 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: 1000171-77.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de sua 

Patrona, para que no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento 

das custas processuais cujas guias deverão ser emitidas da seguinte 

forma: custas: R$ 376,85, e taxa judiciária: R$ 129,19, através de guia 

própria que poderá ser emitida no site: www.tjmt.jus.br – serviços, guias, 

distribuição, devendo ainda, comprovar o pagamento através da juntada 

do comprovante original nos autos, sob pena de ser emitida certidão de 

dívida ativa e posterior remessa ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT. Nos casos em que o débito referente a custas 

pendentes ultrapassar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a dívida será 

executada nos termos do Provimento nº 11/2014-CGJ, artigo 1º, item 

2.3.27.2. Sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001099-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 00059842113 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI NEIVA ANTUNES (EXECUTADO)

 

Certifico ainda, que procedo a intimação do Exequente, do inteiro teor da 

certidão – ID nº 15283236, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003283-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico ainda, que procedo a intimação do Exequente, do inteiro teor da 

certidão – ID nº 15949419, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003284-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

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:

ELIZANDRA LIMA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Certifico ainda, que procedo a intimação do Exequente, do inteiro teor da 

certidão – ID nº 16184811, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002194-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON TRAJANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BENITES CARVALHO (REQUERIDO)

 

Certifico ainda, que procedo a intimação do Exequente, do inteiro teor da 

certidão – ID nº 15782986, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8011253-83.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte exequente, para requerer o que 

entender adequado no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002910-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte Exequente, para requerer o que 

entender adequado no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001721-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO VALDIR WIEGERT (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte exequente, do inteiro teor da 

certidão juntada no ID 15760949, bem como para, apresentar endereço 

atualizado da parte Executada no prazo de 15 (quinze) dias, som pena de 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003594-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LIDES TEREZINHA KRONBAUER BATTIROLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO 

SERVIDOR PUBLICO (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

novembro de 2018, às 14:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003393-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 05 DE 

DEZEMBRO de 2018, às 13h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 

34917

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 165602 Nr: 1826-33.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Correa de Azevedo, Maria Claudia 

Lopes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 83.Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 

413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os réus LUCAS CORREA 

DE AZEVEDO, VULGO “BABÃO”, brasileiro, solteiro, natural de Alta 

Floresta/MT, nascido em 16/01/1998, portador do RG n. 2621815-1, 

SSP/MT, inscrito no CPF n. 048.105.681-51, filho de Domingos Mendes de 

Azevedo e Maria de Souza Correia de Azevedo; e MARIA CLÁUDIA 

LOPES DE ALMEIDA, brasileira, convivente, faxineira, natural de Alta 

Floresta/MT, nascida em 31/03/1995, portadora do RG n. 2661370-0 

SSP/MT, inscrita no CPF n. 057.897.331-66, filha de Marcondes Alves de 

Almeida e Ramona Lopes, como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, 

inciso II (motivo fútil) e inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), 

c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, devendo os réus ser julgados pelo 

soberano Tribunal Popular do Júri.84.Considerando que o réu LUCAS 

CORREIA DE AZEVEDO permaneceu preso durante toda a instrução 

criminal, DENEGO ao mesmo o direito de apelar em liberdade pelas razões 

acima expostas.85.CONCEDO a ré MARIA CLAUDIA LOPES DE ALMEIDA o 

direito de recorrer em liberdade, em observância ao Habeas Corpus n. 

1005886-53.2018.8.11.0000.86.Após o trânsito em julgado, certifique-se 

nos autos e intimem-se as partes para apresentação das exigências 

contidas no artigo 422, do Código de Processo Penal.87.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Alta Floresta/MT, 01 de outubro de 2018.Roger 

Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

6ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 116334 Nr: 4569-55.2014.811.0007

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Manoel Marques Rodrigues, Marcirene Correia de 

Melo Rodrigues, SIDERLEY CASADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Vinícius de Miranda, Wagner Jeferson 

Miranda, Renilda Miranda

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

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Juliano Dos Santos Cezar - OAB:14428-B/MT, 

Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:11324/MT

 “Vistos.

1- DEFIRO a juntada da carta de preposição aos autos.

2- Em virtude do pedido da parte autora, REDESIGNO a audiência para a 

oitiva DOS REQUERIDOS MARCELO VINICIUS DE MIRANDA, WAGNER 

JEFERSON MIRANDA E RENILDA MIRANDA EM DEPOIMENTO PESSOAL 

para o dia 03 de dezembro de 2018, às 16h30min, DEVENDO OS MESMOS 

SEREM INTIMADOS, COM AS ADVERTÊNCIAS LEGAIS.

3- INDEFIRO o pedido de suspenção da instrução do presente feito 

apresentado pelo patrono da parte ré, tendo em vista que a ação principal, 

no âmbito da qual foi apresentada essa ação cautelar de atentado, 

portanto ação acessória, não diz respeito ao objeto dessa mas sim versa 

sobre a rescisão contratual relativa ao chamado Hospital e Maternidade 

Santa Rita, bem como a reintegração dos presentes autores na posse do 

imóvel.

4- Dessa forma, nítido está que na ação principal autos nº 5180, o pedido 

é rescisão contratual e suas consequências jurídicas. JÁ NESSA AÇÃO 

OBJETO É TOTALMENTE DIFERENTE POIS VERSA SOBRE SE OS RÉUS 

ALTERARAM O ESTADO DE FATO DO IMÓVEL NA PENDÊNCIAS DE 

LIMINAR DADA, OU NÃO, NOS AUTOS PRINCIPAIS.

5- A diferença entre a ação cautelar de atentado e ação principal com 

pedido de reintegração de posse diz respeito a clássica divisão 

processual entre o objeto da ação cautelar e da ação principal, que não se 

confundem, sendo inclusive fácil observar a diferença dos objetos.

6- FICA ATÉ TERATOLÓGICO SOBRESTAR O ANDAMENTO DE UMA 

AÇÃO CAUTELAR, QUE TEM A URGÊNCIA COMO PRESSUPOSTO, AO 

JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL, POIS ESVAZIARIA ASSIM A MEDIDA 

PROCESSUAL URGENTE.

7- Dessa forma fica indeferido o sobrestamento do andamento do 

presente feito, por ser seu objeto diferente da ação principal, por ser 

processo em tramite há mais de 4 anos mesmo se tratando de ação 

cautelar e, por não haver qual risco de julgamento conflitantes com a ação 

principal, pois os objetos das ações são distintos.

8- Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1995 Nr: 54-36.1998.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Café Mato Grosso Indústria e Comércio Ltda, José 

Pupim Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivoni Monteiro Cavalcanti, José Vaz Filho - 

Espólio, Rafaela Monteiro Vaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 
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OAB:18.450/MT, Gabi sicuto - OAB:, José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 “Vistos.

1- Homologo a dispensa das testemunhas José Damásio Aguiar de Sousa 

e Cleonice Maria de Souza.

2- Permaneçam os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 149347 Nr: 618-48.2017.811.0007

 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): Dirceu Berlanda

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

- OAB:16.691-A/MT, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - 

OAB:16555-A /MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabete Aparecida da 

Silveira Araujo da Silva - OAB:8341/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

acerca do bloqueio judicial realizado nas contas do requerido, para 

eventual impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105892 Nr: 1155-83.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionéia Martins Conceição de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sistema Nortão de Radiofusão Ltda., Luiz 

Carlos Rabecini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:MT/15881-A, DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 7499-A, 

Fernando França Nishikawa - OAB:13169-O

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar o cálculo atualizado, incluindo o valor da multa 

e indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 19458 Nr: 3662-03.2002.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAPL-M, IAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 318, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109900 Nr: 5432-45.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.M. Comércio de Pneus Ltda, Wanderlan 

Pereira da Silva, Otaviano Pereira da Silva, Izabel Pereira da Silva

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do laudo de avaliação de fls. 

178/180, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67552 Nr: 514-03.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayme Rodrigues de Carvalho 

Junior - OAB:MT/3735, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:11324/MT, 

Silvio Eduardo Polidório - OAB:13.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador da 

requerente acerca da proposta de honorários periciais de fl. 215, bem 

como para que efetue o depósito judicial no valor de R$ 950,00 

(novecentos e cinquenta reais), no prazo de 15 (quinze) dias, afim de 

viabilizar a realização da perícia requerida nos autos.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109838 Nr: 5366-65.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franchim de Freitas e Pereira Aguirra Ltda-ME, 

Vanderlei Pereira Aguirra, Clair Ribeiro Franchim de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB 8.184-A

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

OAB:4.136-A

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do auto de penhora e 

avaliação de fls. 153/154 e certidão de fls. 155/156, bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102210 Nr: 3768-13.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osny da Costa Matias, Luciane Ronise de 

Carvalho Matias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, Melori Estela Favetti - OAB:20251/O/MT, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca das correspondências 

devolvidas de fls. 205 e verso, com ressalva de "mudou-se" bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 15 de 621



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136643 Nr: 1193-90.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Carrijo & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Nieto Moya - 

OAB:235738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da 

correspondência devolvida de fls. 78, com ressalva de "endereço 

insuficiente" bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113377 Nr: 1912-43.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.L. Bertolin e Passos Ltda- ME (Drogaria Boa 

Esperança), Valderene Lucimar Bertolin, Tarcisio Manoel dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da correspondência 

devolvida de fls. 107/109, com ressalva de "mudou-se" bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119812 Nr: 7343-58.2014.811.0007

 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 Aparecida Barbosa

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

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

OAB:10.494-MT, Leandro Ripoli Bianchi - OAB:12.856/MT, Nivaldo 

Careaga - OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001742-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA CLEMENTE LOPES (AUTOR(A))

ISRAEL MATHEUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

Claudemir Alves Carvalho (TERCEIRO INTERESSADO)

Nelza Carvalho de Oliveira (TERCEIRO INTERESSADO)

João Dorado de Oliveira (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001742-49.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

APARECIDA DE FATIMA CLEMENTE LOPES, ISRAEL MATHEUS RÉU: 

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

Vistos. 1- DEFIRO a juntada da carta de preposição. 2- Declaro encerrada 

a instrução, as partes abriram mão da apresentação de Alegações Finais, 

permaneçam os autos conclusos para sentença. 3- Saem todos intimados. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 29 de outubro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174958 Nr: 8530-47.2013.811.0004

 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): Roberto Ângelo de Farias, Agenor Bezerra 

Maia, Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, Nivaldo Peres de Farias, 

Rubinaldo Maia Abreu, Washington Luiz Ambrozio, Sandra Mara Batista da 

Silva Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, Izaias Mariano dos Santos Filho - OAB:5313-A, João 

Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte 

autora para se manfiestar acerca do laudo no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286880 Nr: 11165-25.2018.811.0004

 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: João Antônio de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transmec Transportes Ltda, Carlos Eduardo 

Lima Neves, Zurich Minas Brasil Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Tendo em vista a falta de tempo hábil para à citação dos requeridos 

REDESIGNO a audiência para o dia 05 DE FEVEREIRO DE 2019, às 

14h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. CITEM-SE os requeridos, no endereço declinado em fl. 100, e INTIME-SE 

para a audiência de conciliação/mediação, nos termos da decisão de fl. 

94.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229780 Nr: 8931-41.2016.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulinelli Ribeiro Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216 PR, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:MT 16.691-A, TAKECHI IUASSE - OAB:6113-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e considerando as informações 

trazidas pela comarca de Mineiros/GO (fl. 107), impulsiono o feito para que 

seja intimada a parte autora a se manifestar, em 05 (cinco) dias.

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

 Cod. Proc.: 24673 Nr: 299-51.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Matias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857, 

Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 Nos termos da decisão de fl. 668, item 3, impulsiono o feito para que seja 

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

conforme §3º, art. 854, CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166513 Nr: 9001-97.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Carrijo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pompilio Chapadense, Nelcy Chapadense, 

Maria Chapadense Osaki, Marly Chapadense, Laura Resende 

Chapadense, Lindaura Chapadense Liberalesso, Dalva Chapadense, Luiz 

Araújo Chapadense, José Araúijo Chapadense, Sônia Maria Chapadense, 

Rafael Chapadense, Luciene Chapadense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a apresentação do CPF faltante da REQUERIDA Dalva 

Chapadense, DEFIRO o pedido formulado às fls.91/92 e, por conseguinte, 

DETERMINO que PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD, visando 

localizar os novos endereços das partes demandadas.

2. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. No mesmo prazo, deverá a parte autora informar o número do CPF do 

Demandado José Araújo Chapadense, a fim de viabilizar a consulta de 

endereço do mesmo junto ao Sistema Infojud, uma vez que o CPF 

apresentado à fl.120 é considerado inválido.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 93595 Nr: 7369-41.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mata Rica Ltda, Irineu Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

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

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro (apenas transferência - RENAJUD).

2. PROCEDA-SE a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda das partes executadas, com 

o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. 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.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176030 Nr: 9917-97.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iresolve Companhia Seguritizadora de Créditos 

Financeiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. S. BORGES ME, Weldemaer Silva Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE, à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de obter 

informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI) e declaração de imposto sobre a propriedade rural 

(DITR), com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

3. Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263143 Nr: 14960-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro (apenas transferência - RENAJUD).

 2. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230867 Nr: 9668-44.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Sousa Silva Me, Lionésio Sousa Silva

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Verifica-se que a diligência de citação das partes demandadas restou 

infrutífera, conforme se vê através da certidão de fl. 76/79.

2. Diante disso, considerando as ferramentas de acesso que guarnecem o 

Poder Judiciário, DETERMINO que PROCEDA-SE à consulta no Sistema 

INFOJUD e BACENJUD, visando localizar novos endereços das partes 

demandadas.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que promova o regular processamento 

do feito, sob pena de extinção.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264963 Nr: 16149-86.2017.811.0004

 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: Vander Divino Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crefisa S/A Crédito, Financiamento & 

Investimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Luiz Esteves - 

OAB:MT-22.330, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gomes de Moraes - 

OAB:21078/MT, ERIKA DE SOUSA NOBRE - OAB:MG 136.343

 VISTOS.
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1. Tendo em vista que não cabe ao Autor requerer sua própria oitiva, 

INDEFIRO o pedido de fls. 355.

2. Outrossim, verifico que o feito não carece de instrução probatória, 

sendo matéria de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos 

autos, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que 

dispõe o artigo 355, I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo se 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual.

 4. Após, voltem-me conclusos para sentença.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 73544 Nr: 6713-55.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alceu de Jesus da Silva, João Batista 

Carvalho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

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

 VISTOS.

1.DEFIRO o pedido retro (apenas transferência – RENAJUD)

2. PROCEDA-SE a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda das partes executadas, com 

o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. 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.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279587 Nr: 6976-04.2018.811.0004

 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: Servilho Antonio de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Lemanski Martini 

Fernandes - OAB:25.374 OAB/MT, Olimpio Ferreira da Silva Neto - 

OAB:25338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Tendo em vista a certidão do oficial de justiça em fl. 93, CITE-SE o 

Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 05 DE FEVEREIRO DE 

2019, às 14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 5937 Nr: 354-12.1995.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A da Comarca de Governador 

Valadares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO ANTONIO TOMASI, Sebastião Pina 

Costa, LUZIA COSTA DA SILVA

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: silvio godoy - OAB:5195B /MS

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro e SUSPENDO o processo pelo prazo de 30 

(trinta) dias.

2. Decorrido o aludido prazo, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207586 Nr: 8074-29.2015.811.0004

 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: Sioni de Lelis Ferreira, Drogaria Pai e Filho Ltda, Cleiton 

da Silva Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, Ozana Baptista Gusmão - OAB:Oab/MT 4.062, SERGIO 

HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6.180/MT

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Autora para que se promova o depósito dos 

honorários periciais de fls. 126/129, nos termos do item "3" da decisão de 

fls. 124, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova 

pericial.

2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me concluso para 

análise do pedido de prova testemunhal e/ou julgamento antecipado do 

feito.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 70559 Nr: 3953-36.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marques Ferreira

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

OAB:MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318

 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 penhora, avaliação e intimação, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284259 Nr: 9645-30.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMIDA MOVEIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, Hildeson Ferreira do 

Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Augusto Santos de 

Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a tempestividade dos presentes 

embargos, conforme certidão de fl. 61, em cumprimento a decisão de fl. 59 

, impulsiono os presentes autos para intimar a parte embargante, via DJE, 

para juntar a matrícula atualizada dos imóveis dado em garantia, no prazo 

de 15 dias, sob pena de impossibilidade no prosseguimento do feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279142 Nr: 6692-93.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fran Karlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO ALVIM BITES 

CASTRO - OAB:88562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para 

que no prazo de 5 dias, encaminhe a este Juízo o valor de R$ 36,00 (trinta 

e seis reais) para cumprimento do mandado judicial expedido no feito, 

devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento, uma vez que a 

encaminhada à fl. 39, 39 verso trata-se de pagamento de custas e taxas 

finais ou remanescentes e não de diligência de Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240479 Nr: 16670-65.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Sousa Silva Me, Francyelle Silva dos Santos

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

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

que no prazo de 5 dias, se manifeste nos autos acerca da certidão 

negativa do Oficial de Justiça de fl. 53 e requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240479 Nr: 16670-65.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Sousa Silva Me, Francyelle Silva dos Santos

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

SHCAIRA - OAB:140055

 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. 51 para 

cumprimento na Comarca de Aragarças/GO, visando a citação do 

executado L. Sousa Silva ME ou, caso queira compareça nesta Secretaria, 

no mesmo prazo, para retirar referida deprecata e providenciar, 

diretamente, sua distribuição naquele Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 69671 Nr: 3112-41.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herval Alves D'Afonseca, Alfredo Floriano 

Tonetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

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

OAB:GO 17.934, PAULA GRAZIANE DELMONDES - OAB:17.744/MT, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Wesley 

Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o bloqueio efetuado à fl. 238 e, em 

cumprimento a decisão de fl. 236, impulsiono os presentes autos para 

intimar o executado, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste 

nos termos do § 3º, do artigo 854 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261160 Nr: 13726-56.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Nápolis Costa

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Justiça de fl. 107 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 negativa e requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277117 Nr: 5484-74.2018.811.0004

 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: Célio Tiagos de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

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

73/97, são tempestivos, levando em consideração a juntada do AR de fl. 

72, motivo pelo qual mpulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que no prazo de 15 dias, querendo, apresente 

impugnação a contestação e documentos apresentados.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173793 Nr: 7013-07.2013.811.0004

 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: Ana Candida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raimundo Alves Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA NOGUEIRA 

GUIMARÃES - OAB:6977/B

 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 dos Interessados Dra. Melissa de Oliveira Machado, 

para, no prazo de CINCO dias, comparecer na Secretaria a fim de retirar o 

Alvará e Cartas de Adjudicação expedidos nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209157 Nr: 8994-03.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adeilson Gonçalves Mendes - 

OAB:20.065/MT, Ana Carolina de Jesus P. S. Scotton - OAB:MT 

20.659, Débora Suzana Ramos de Moraes Armando - OAB:MT 

15.874, ROMÁRIO RIBEIRO DA SILVA - OAB:19903/O

 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 exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 80, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 184878 Nr: 6192-66.2014.811.0004

 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: Benedita Pojo Ferreira Quaresma

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Osvaldo Miranda, Eni Ferreira 

Miranda, Evandro Ferreira Miranda, Edvaldo Ferreira Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 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 

contestação de fls. 66, prazo QUINZE dias.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 103153 Nr: 8157-21.2010.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 Decisão Autos nº 103153 Assim, diante da necessidade médica apontada 

em fls.346/351, acolho o pedido do reeducando Rogério Alves Pereira. 

Autorizo a remoção do equipamento de monitoração eletrônica do 

reeducando Rogério Alves Pereira. Oficie-se à central de monitoração 

eletrônica, dando-lhe ciência desta decisão. Intime-se, pessoalmente, o 

reeducando para comparecer à central de monitoração para a retirada do 

equipamento. Cumpra-se. Barra do Garças, 29.10.2018 Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010258-16.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEYCE KELLE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S/A (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

L.BRUM DA SILVA - ME (REQUERIDO)

ELCIO MENDES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

BARBARA BARROS BOTEGA OAB - MG114857 (ADVOGADO(A))

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O 

(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$ 208,00 (Duzentos e oito reais), 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 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 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012535-68.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALVES REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO 

ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente a 

custas, e R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais), referente à taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente 

na barra de endereço do seu navegador de internet o 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012552-41.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BORGES DE CARVALHO (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente a 

custas, e R$ 144,80 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), 

referente à taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, 

ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet 

o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012559-33.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR FIORAVANTE RIBEIRO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVES SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente a 

custas, e R$ 300,00 (trezentos reais), 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 

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: 8012560-18.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIANO ANGELO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(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$ 315,20 (trezentos e quinze reais e vinte centavos), referente 

à taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar 

diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet o 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011874-89.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LAIANNE DOS SANTOS MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 8012582-42.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BORANGA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente a 

custas, e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente à taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

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: 8010306-72.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0014036A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVESTICOB INVESTIGAÇÃO E COBRANÇAS (REQUERIDO)

BANCO CITICARD S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-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$ 315,20 (Trezentos e quinze reais e vinte 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 navegador de internet 

o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

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 
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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: 8012591-04.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente a 

custas, e R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais), referente à taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

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: 8011884-70.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TALITHA JESUS CARMO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARDOSO DE MORAES OAB - MT0015294A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C&A MODAS LTDA. (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (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$ 137,76 (Cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012619-06.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO JOSE NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA DA TERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA OAB - MT0019349A 

(ADVOGADO(A))

LIZANDRA FERNANDES BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0018458A 

(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$ 211,72 (duzentos e onze reais e setenta e dois centavos), 

referente à taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, 

ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet 

o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011906-94.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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$ 137,76 (Cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011915-56.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(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))
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HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (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$ 137,76 (Cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012638-12.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE SOUZA DA SILVA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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: 8012658-03.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerida/Polo 

Passivo: MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, 

por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A): ADAHILTON DE 

OLIVEIRA PINHO , para dar andamento ao feito, tendo em vista o trânsito 

em julgado da senteça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011916-41.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA HONORIO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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: 8011926-85.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FLORIO SANTOS (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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: 8011927-70.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FLORIO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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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: 8011928-55.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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: 8011929-40.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGAR CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORRAYNE INACIA SANTOS OAB - MG0138605A (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: 8011932-92.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEY MARCOS MONTEIRO PEREIRA (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:

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: 8011943-58.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISE VALERIA GONCALVES REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - MT15338/O (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))

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (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 
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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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 8011978-18.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALMY PEREIRA DE ARAUJO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE OAB - GO35193 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB 500 MILHAS - ME 

(EMBARGADO)

JOANA D ARC DIAS DE CARVALHO (EMBARGADO)

 

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: 8011990-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA OAB - MT0021368A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS & LIMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHALIA CRISTINA FERREIRA MONTES OAB - MT0019076S 

(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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001100-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIA CRISTINA NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA M DE OLIVEIRA - MEDICAMENTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO(A))

LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE OAB - MT6272/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito no valor de R$ 6.745,07, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011991-17.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA MAYARA DE ANDRADE CRUVINEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KRISLIAN LAYSON DE OLIVEIRA OAB - GO0044609A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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: 8012062-19.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL GUIMARAES OAB - MT0019235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE PERES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 25 de 621



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: 8012062-82.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA SANTOS DA SILVA (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:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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: 8012080-06.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THEMILES ALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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: 8012660-36.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEDEILTON ELIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (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))

 

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: 8012145-98.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES MOREIRA OAB - GO0034685A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

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: 8012146-83.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES MOREIRA OAB - GO0034685A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

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 
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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: 8012159-82.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA MARTINS DO PRADO (REQUERENTE)

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS LEITE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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: 8012220-74.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS OAB - MT0012607A 

(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 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: 8012244-68.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIQUE PEREIRA CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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: 8012668-47.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (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 POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerida/Polo 

Passivo: BANCO ITAUCARD S/A , por meio de seu Advogado(a) 

ADVOGADO DO(A): EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS, para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012666-77.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO da parte Executada 

ALEXANDRA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA, por meio de seu(sua) 

advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

referente a condenação (multa de dois por cento (2%) do valor da causa 

em decorrência da Litigância de má-fé), correspondente ao valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), em favor do Exequente, sob pena de aplicação 
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das multas do artigo 523 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012666-77.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO da parte Executada 

ALEXANDRA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA, por meio de seu(sua) 

advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

referente a condenação (multa de dois por cento (2%) do valor da causa 

em decorrência do Ato Atentatório à Dignidade da Justiça), 

correspondente ao valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sob pena de 

aplicação do contido no Artigo 77, § 3º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012746-41.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX HENRIQUE ALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (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))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerida/Polo 

Passivo, por meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Rodrigo Adriano 

Demétrio (assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 237379 Nr: 14362-56.2016.811.0004

 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): Alcimiro Mariano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:MT 12.971

 DECISÃO

Código: 237379

Vistos, etc.

 Observando o despacho de fl. 80, verifico que ocorreu erro material 

acerca da espécie de audiência aprazada, uma vez que consta 

AUDIÊNCIA PRELIMINAR, nestas razões, com fulcro no art. 494, I, do 

Diploma Processual Civil, bem como atento à inteligência extraída do art. 3º 

do Código Processual Penal jungido com art. 92 da Lei 9.099/1995, retifico 

a predita deliberação devendo constar:

“DESIGNO audiência de recebimento de denúncia para o dia 04 de 

dezembro de 2018, a ser realizada às 16h30min/MT, de modo que, caso a 

denúncia seja recebida, poderá o Ministério Público oferecer a suspensão 

do processo, nos termos do art. 89 da lei 9099/95.

Intime-se o acusado, cientificando-o da data da audiência, advertindo que 

deverá comparecer ao ato acompanhado de advogado, para que 

apresente defesa preliminar oral, sob pena de nomeação de defensor 

dativo.

Intime-se e dê-se ciência ao Ministério Público para manifestação.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se”.

 Ainda, por todo o exposto, notadamente a audiência preliminar outrora 

aprazada se fez dispensável, razão pela qual ORDENO a sua supressão.

 Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 16 de outubro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 168443 Nr: 74-11.2013.811.0004

 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): Rodrigo Malagute Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 SENTENÇA

Cód.: 168443

 Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

 2. Cuida-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência visando a apuração 

do delito supostamente praticado por Rodrigo Malaguete Gomes, previsto 

no art. 310 da Lei n° 9.503/1997, cuja pena prescreve em quatro anos. 

Nesse diapasão, considerando que o fato se deu em 21.12.2012, a 

prescrição da pretensão punitiva do caso sub judice é insofismável, vez 

que inexiste causa de suspensão ou interrupção até a presente data.

3. Isto posto e observando o artigo 107, IV, DECLARO extinta a 

punibilidade do fato sub judice, com arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 92 

da Lei 9.099/1995

4. Notifique por meio de oficio o juízo deprecado.

5. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

6. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

7. Publique-se, registre-se, intime-se.

8. Notifique-se o MP.

9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 03 de setembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 82/2018-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;

 CONSIDERANDO que a servidora ENIELE REGIANI, Gestora Judiciária, 

lotada nesta na 5ª Vara desta Comarca, matrícula nº 2053, irá usufruir 

10(dez) dias de férias, a partir de 05 a 14/11/2018.

 RESOLVE

 DESIGNAR a servidora NEUZA TAVARES DO AMARAL , Auxiliar 

Judiciário, matricula 4636, para exercer as funções do cargo de Gestor 

Judiciário Substituto na serventia da 5ª Vara desta Comarca, 10(dez) dias 

a partir de 05 a 14/11/2018, em razão da titular esta usufruindo férias

 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 84/2018/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

 CONCEDER à Servidor CREUZA PEREIRA LEITE DE MORAES , matrícula 

5041 , Técnico Judiciário lotado na Comarca de Cáceres-MT, 03 ( três ) 

meses de Licença Prêmio a que tem direito, referente ao período aquisitivo 

de 2013 a 2018.
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 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 30 de outubro de 2018.

 HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 Juíza de Direito Diretora do Fórum

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004050-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004050-61.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: JOSUE SEVERIANO DE OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a 

parte autora, via Defensoria Pública, para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. Decorrido o prazo e devidamente certificado, 

à conclusão. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 25 de outubro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005320-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE MARIA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005320-86.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ALINE DA SILVA RODRIGUES 

REQUERIDO: CLEONICE MARIA DA SILVA RODRIGUES Vistos etc. 

Trata-se de ação de interdição proposta por Aline da Silva Rodrigues que 

objetiva a curatela de Cleonice Maria da Silva Rodrigues. Determinada a 

emenda da inicial, a parte autora nada manifestou, deixando transcorrer 'in 

albis' o prazo (Id n. 16139231). É a síntese. DECIDO. Verifica-se dos autos 

que fora concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que 

promovesse a emenda dos defeitos contidos na inicial, sob pena de 

indeferimento (CPC, art. 321). Entretanto, a mesma não providenciou a 

emenda da inicial (Id n. 16139231), deixando de corrigir os defeitos que 

impedem o recebimento da inicial, devendo, portanto, a petição inicial ser 

indeferida, por imposição legal. Nesse contexto, já se manifestou nossa 

jurisprudência pátria, senão vejamos: “Corretíssimo o despacho do Juiz 

que determina ao autor emendar a inicial e assim viabilizar o exame da 

causa, muito mais quando restou explicitado o defeito tido e havido por 

comprometedor. O desatendimento ao comando judicial enseja a extinção 

do processo.” (Ac. un. da 1a. T. do TJDF na Ap. 38.469, rel. Des. Eduardo 

de Moraes – grifo nossos). Dessa maneira, não tendo a parte autora 

cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o indeferimento da 

petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do curso processual 

por impossibilidade total de seu prosseguimento. Diante do exposto, 

INDEFIRO a inicial com fundamento no inciso IV do art. 330 do CPC e, via 

de consequência, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Sem custas. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 29 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação 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:

 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000295-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. C. (EXEQUENTE)

V. C. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. Z. B. (EXECUTADO)

A. M. F. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO PEIXOTO BOTELHO OAB - MT15172/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000295-63.2016.8.11.0006 AUTOR: ANA MARIA FERRAZ BERNARDO 

RÉU: LUCAS ZARUR BERNARDO Vistos etc. Proceda-se a imediata 

retificação dos polos ativo e passivo e a conversão do feito em 

cumprimento de sentença conforme já determinado anteriormente. Tendo 

em vista a manifestação do Exequente (ID 13148564), intime-se o 

Executado Lucas Zarur Bernardo no endereço indicado. Defiro, ainda, a 

expedição de certidão de distribuição de ações conforme requerido pelo 

Exequente. Concluída as intimações, certifique-se o decurso do prazo 

para impugnação e eventual apresentação tempestiva desta. No silêncio, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens de propriedade do 
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devedor, tantos quantos bastem para a satisfação do débito, nos termos 

do art. 523, § 3.º, do Código de Processo Civil. Em não sendo localizados 

bens passíveis de penhora dos Executados, intime-se o Exequente a se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Cáceres, 17 de 

agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 93056 Nr: 8157-49.2009.811.0006

 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: VPDA, ADQA, ADQA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDADQA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR MILTON CHAVES LIRA, para 

que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as penas 

do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 167950 Nr: 4649-22.2014.811.0006

 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: ELN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de inventário proposto por Evanildes Luiz Nakamoto em face do 

espólio de Nihei Nakamoto, todos qualificados nos autos.

Pretende a inventariante autorização judicial para venda de 02 (dois) 

automóveis (fls. 95), integrantes do espólio de Nihei Nakamoto, com vistas 

ao pagamento dos tributos relativos aos bens e direitos do espólio.

Deste modo, entendo que o pedido para autorização da venda do 

automóvel HYUNDAI, modelo Sonata GLS, ano/modelo 2012/2013, placa 

OBA1217/MT e automóvel marca FIAT, modelo Palio Essence 1.6, 

ano/modelo 2014/2014, placa QBS8541/MT ambos em nome de 

Construtora de estruturas Metálicas Nakamoto Ltda deve ser deferido, 

tendo em vista a necessidade de quitação dos débitos do espólio e, 

consequentemente, o encerramento do inventário.

 Assim, com amparo no artigo 619, I do CPC, defiro o pedido formulado, 

pelo que DETERMINO que se expeça alvará em favor da inventariante para 

que esta promova a alienação dos dois automóveis do espólio 

supracitados, de modo a viabilizar a quitação dos tributos pendentes em 

face do espólio.

Determino sejam prestadas as contas no prazo de 30 dias, nestes autos.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 168778 Nr: 5254-65.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19-744/O, SUELLEN MENEZES BARRANCO - OAB:15667/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista que o presente feito fora decidido e consequentemente 

homologado em 2014, conforme se verifica às fls. 151/151v, deverá a 

parte peticionante, caso entenda necessário, propor ação especifica 

quanto aos fatos narrados às fls. 154/157.

Dessa maneira, intime-se a requerente para adotar as providências que 

entender necessárias.

 Em seguida, nada sendo requerido, tornem os autos com as baixas de 

estilo.

Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 8159 Nr: 690-68.1999.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SANTA CRUZ 

SEGUROS, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, ANDREIA SANTANA DE CASTRO VASCONCELOS - 

OAB:12.777, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:10636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/M -13.245-A, JACKSON MÁRIO 

DE SOUZA - OAB:5930/MS, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8.194-A, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 Código: 8159

DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da irresignação da 

parte exequente em petição de fls. 1.132/1.148.

 2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte executada, 

CONCLUSOS para análise dos demais pedidos e posteriores deliberações.

3 – 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.: 161409 Nr: 9212-93.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHEVERGTON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALSIO SOUSA MARQUES - 

OAB:24.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 161409

DESPACHO

1 – INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar a 

matrícula atualizada do imóvel que pretende seja recaída a penhora, como 

determinado na decisão de fl. 103, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito.

2 – Atendida a determinação contida no item 1, PROSSIGA-SE com o 

cumprimento dos itens 2 e seguintes da decisão de fl. 103.

3 – No mais, CUMPRA-SE os itens 4 e 5 da decisão de fls. 84/84-verso, 

como determinado à fl. 103.

4 – INTIME-SE. 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.: 98949 Nr: 4035-56.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSÉ DA COSTA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO FILHO VIEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 98949

DESPACHO

1 – Uma vez apresentado termo de inventariante à fl. 85, DEFERE-SE a 

sucessão processual, com as retificações devidas na autuação e 

distribuição a fim de constar no polo ativo Espólio de José da Costa Sales, 

representado pelo inventariante José Augusto Sales.

2 – Sem prejuízo da diligência anterior, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, apresentar procuração outorgada pelo inventariante 

ao patrono atuante nos autos, bem como para pugnar o que entender de 

direito para o andamento da vertente execução, sob pena de 

arquivamento.

3 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte exequente, 

CERTIFIQUE-SE e retornem os autos CONCLUSOS.

4 – INTIME-SE. 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.: 70836 Nr: 8262-94.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO MARTINS RIBEIRO, CLÁUDIO 

MARTINS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8262-94.2007.811.0006 (Código: 70836)

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de ROMILDO MARTINS RIBEIRO e CLÁUDIO 

MARTINS FERREIRA, todos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, determinou-se a intimação da parte 

exequente para manifestar acerca da busca de bens em nome da parte 

executada, sob pena de arquivamento (fls. 77/79).

A certidão de fl. 85 revela o decurso do prazo sem manifestação da parte 

exequente.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. A parte exequente permaneceu inerte, prejudicando assim o 

bom andamento da demanda.

Diante disso, considerando que o exequente não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Sem incidência de honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. 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.: 185142 Nr: 5309-79.2015.811.0006

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PANTANAL 3 RIOS TURISMO E HOTLARIA LDTA, 

WANDERLEY WALMOR SCHRODER, JANY TERESINHA LONDERO 

SCHRODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAMASCENO 

PERES - OAB:12553

 Autos n. 5309-79.2015.811.0006 (Código 185142)

SENTENÇA

Trata-se de embargos à execução ajuizados por PANTANAL 3 RIOS 

TURISMO E HOTELARIA LTDA., WANDERLEY WALMOR SCHRODER e 

JANY TEREZINHA LONDERA SCHRODER em face da embargada 

PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA., todos qualificados nos autos.

Sem delongas, considerando que foi proferida sentença que extinguiu os 

Autos da Execução n. 203-54.2006.811.0006 (Código 50532), que tramita 

em apenso aos vertentes autos, resta evidente a perda superveniente do 

objeto da presente demanda, ficando configurada a carência de ação por 

falta de interesse processual.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Em atenção ao princípio da causalidade, CONDENA-SE a parte embargada 

ao pagamento das despesas e custas processuais.

Translade-se cópia da presente sentença aos autos em apenso (Código: 

50532).

Sem incidência de honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

Cáceres/MT, 26 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192717 Nr: 9978-78.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834, SARAH CAROLINE MENDES PINHEIRO - 

OAB:16.008, VIVIANE SOUZA DO COUTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Código: 192717

DECISÃO

1 – Tendo em vista que os presentes autos foram extintos e que há 

depósito de honorários periciais (fls. 147/149), DEFERE-SE o pedido de fls. 

161/161-verso e, por conseguinte, autoriza a expedição de alvará em 

nome da seguradora.

2 – Após, uma vez que já certificado o trânsito em julgado da sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo.

3 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 26 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 40202 Nr: 5357-24.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSCDVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL SOARES VIANA JUNIOR - 

OAB:6302/MT, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - 

OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Autos n. 5357-24.2004.811.0006 (Código: 40202)

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por NORTE 

SUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. em face de FLAVILSON LUIZ DE 

ALMEIDA OURIVES, ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, determinou-se a intimação da parte 

exequente para manifestar acerca da busca de bens em nome da parte 

executada, sob pena de arquivamento (fls. 258/259).
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A certidão de fl. 264 revela o decurso do prazo sem manifestação da 

parte exequente.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. A parte exequente permaneceu inerte, prejudicando assim o 

bom andamento da demanda.

Diante disso, considerando que o exequente não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE a parte exequente ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. 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.: 135872 Nr: 5010-44.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOAQUIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT

 Código: 135872

DESPACHO

1 – Tendo em vista a petição da parte autora de fls. 130/130-verso, 

OFICIE-SE o departamento de Conta Única do TJMT para que no prazo de 

15(quinze) dias se manifeste quanto ao cumprimento da transferência dos 

valores bloqueados via BACENJUD (fl. 112) para a conta bancária da 

parte autora informada à fls. 126.

2 – Compulsando os autos, nota-se que a última decisão que determinou o 

bloqueio de valores data de agosto de 2015 (fls. 110), portanto, 

transcorridos mais de 3 (três) anos.

Nesse cenário, justifica-se o deferimento de nova tentativa de penhora 

on-line nas contas do executado.

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fls. 130/130-verso, a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

3 – Havendo constrição patrimonial na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC).

 4 - DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada 

nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC.

5 – Cumpridas 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.

6 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142105 Nr: 11884-45.2011.811.0006

 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): MARILUCY DA SILVA CARLINO, MARCOS 

ANTONIO GARCIA DE FREITAS, ORLANDO WALDOMIRO DAN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Código: 142105

DECISÃO

1 – Considerando que as alegações da parte executada à fl. 102 não 

possuem o condão de revogar a decisão que determinou a penhora de 

valores, não demonstrando a ocorrência de impenhorabilidade dos valores 

constritos, INDEFERE-SE o pedido de fl. 102.

2 – Por conseguinte, DEFERE-SE o pedido da parte exequente à fl. 104 e 

autoriza a expedição de alvará conforme requerido.

3 – Ainda em atenção ao pedido de fl. 104, INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens passíveis de constrição 

patrimonial visando à satisfação integral do débito, sob pena de aplicação 

da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC.

4 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 25 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162066 Nr: 9867-65.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL-PREV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINER GONÇALVES DE SÁ, MARIA DENISE 

AMARAL DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO LÔBO GUIMARÃES - 

OAB:14.517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA - 

OAB:12409, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 Código: 162066

DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da petição de fls. 

165/166.

2 – Sem prejuízo da diligência anterior, PROCEDA a Secretaria o 

necessário junto ao Tribunal de Justiça para informar o efeito do 

recebimento das apelações interpostas pelas partes nos autos de Código 

176970.

 3 - Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte exequente, 

CERTIFIQUE-SE e retornem os autos CONCLUSOS para análise dos demais 

pedidos e posteriores deliberações.

4 – INTIME-SE. 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.: 197249 Nr: 1789-77.2016.811.0006

 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: JURACI APARECIDO DA SILVA, CLAUDINÉIA ALVES 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS MARCIO BASTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Código: 197249

DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIMEM-SE os requerentes 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem acerca da petição de fl. 

110.
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2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes requerentes, 

retornem os autos CONCLUSOS.

3 – INTIME-SE. 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.: 149631 Nr: 8302-03.2012.811.0006

 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): FAGNER JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8302-03.2012.811.0006 Código: 149631

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

OESTE DE MATO GROSSO-SICREDI SUDOESTE em face de FAGNER 

JUNIOR DA SILVA, ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte exequente requereu a 

suspensão dos autos (fl. 77), antes mesmo da citação do executado, o 

que foi indeferido à fl. 78, em novembro de 2015.

A parte exequente foi intimada para dar prosseguimento à execução no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (fl. 80), cuja publicação se 

deu em 1º/04/2016 (fl. 81), não se manifestando no prazo mencionado.

Em setembro de 2018, este juízo intimou novamente a parte exequente 

para se manifestar sob pena de arquivamento (fl. 82), sendo que mais 

uma vez a parte exequente deixou transcorrer o prazo in albis, conforme 

certificado à fl. 83.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. A parte autora permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que o autor não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

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

saber, falta de interesse de agir.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Sem incidência de honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. 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.: 227717 Nr: 12651-73.2017.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER JUNIOR DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 Autos n. 12651-73.2017.811.0006 (Código 227717)

SENTENÇA

Trata-se de embargos à execução ajuizados por FAGNER JUNIOR DA 

SILVA em face da embargada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOESTE, 

ambos qualificados nos autos.

Sem delongas, considerando que foi proferida sentença que extinguiu os 

Autos da Execução n. 8302-03.2012.811.0006 (Código 149631), que 

tramita em apenso aos vertentes autos, resta evidente a perda 

superveniente do objeto da presente demanda, ficando configurada a 

carência de ação por falta de interesse processual.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Em atenção ao princípio da causalidade, CONDENA-SE a parte embargada 

ao pagamento das despesas e custas processuais.

Translade-se cópia da presente sentença aos autos em apenso (Código 

149631).

Sem incidência de honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

Cáceres/MT, 26 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 155363 Nr: 2877-58.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINEI RAMOS DA SILVA, LUIZ CARLOS DE CAMPOS 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.969-B/MT, JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT-8973/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 Código n. 155363

 DESPACHO

A parte exequente postula a constrição de valores e bens por meio dos 

sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. Ocorre que credor deixou de 

trazer com a petição o CPF do executado. Verifica-se que na petição 

inicial consta tão somente o número do Registro Geral e na contestação, o 

requerido também não informou seu CPF, nem juntou cópia de sua 

documentação.

1 - Não há como proceder a penhora requerida sem a informação do CPF 

da parte executada. Diante disso, INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente a qualificação completa do 

executado, notadamente o CPF, sob pena de arquivamento.

2 – Em seguida, CONCLUSOS para análise do pedido de fls. 106/109.

3 – INTIME-SE. 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.: 195692 Nr: 853-52.2016.811.0006

 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: JHONICLEI CUIABANO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 (...)assim, este Juízo rejeita a preliminar alegada.A parte demandada ainda 

pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito pela ocorrência de 

litispendência. Sustenta para tanto que no juizado especial cível desta 

comarca tramita um processo com causa de pedir, partes e pedidos 

idênticos ao da primeira demanda.Pois bem.A esse respeito, em consulta 

junto ao PJE, verifica-se que de fato tramitou no Juizado Especial demanda 

c o m  a s  m e s m a s  p a r t e s  e  i d ê n t i c o s  p e d i d o s 

(8012896-16.2015.811.0006).Contudo, naqueles autos, há sentença de 

extinção da ação com data de 19/04/2016 (ID n. 2761424) pela ausência 

da parte autora em audiência de conciliação. Assim, como os autos já 

foram arquivados definitivamente, não há que se falar em 
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litispendência.Ademais, não há que se falar em instrução probatória 

naquela demanda, na qual o processo foi extinto logo após a primeira 

audiência designada.Forte nessas razões, este juízo rejeita a preliminar 

suscitada.DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO 

DAS PROVASResolvidas as questões processuais pendentes, mister 

delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos com 

base na petição inicial e na contestação. Compulsando os autos nota-se a 

falta de laudo pericial para poder ser constatado se a parte demandante 

tem direito a eventual complementação do valor já recebido em sede 

administrativa.1 – Diante da não realização audiência de conciliação 

anteriormente designada (fls. 157/158) aliado ao pedido de fl. 167, 

DETERMINA-SE a remessa dos autos para o Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), para inclusão na pauta 

do mutirão de perícias DPVAT.2 – Após, retornem os autos CONCLUSOS 

para o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 3 

–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.: 157869 Nr: 5584-96.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREMILDA GOMES PAULINO, MILTOM CHAVES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - 

OAB:20738/B MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB: 13.431-B MT

 Código: 157869

DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da irresignação da 

parte exequente quanto ao valor depositado (fls. 121/122), sendo que seu 

silêncio importará em concordância tácita com os cálculos apresentados 

pela parte exequente às fls. 123/128.

2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte executada, 

CONCLUSOS.

3 – 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.: 192260 Nr: 9695-55.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE SORVETES JACARÉ LTDA, ROSALVO 

JORGE CUNHA CARNEIRO, MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA 

CARNEIRO, ROSALVO CARNEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401, VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - 

OAB:12649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 (...)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. Cáceres/MT, 25 de 

outubro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 154896 Nr: 2376-07.2013.811.0006

 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: VERA LUCIA BISSOLI AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE MINAS GERAIS S/A-BMG-AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG

 (...)Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

PORÉM NEGA PROVIMENTO, devendo a decisão atacada ser mantida em 

sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC.INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4759 Nr: 865-33.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS GATTASS, FAUSTINO NATAL

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

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 (...)Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte exequente ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias.3 - 

INTIME-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.: 103465 Nr: 8564-21.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAS AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAVEGAÇÃO PANTANAL VIP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - 

OAB:11.468 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Código: 103465

DESPACHO

1 – INDEFERE-SE o pedido de fl. 135, uma vez que a busca realizada via 

RENAJUD (fl. 133) restou infrutífera.

2 – Considerando o acórdão acostado às fls. 122/126 e 131/132, 

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

pugnando o que entender de direito.

3 – Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem manifestação das 

partes, CONCLUSOS.

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.: 233370 Nr: 3337-69.2018.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CLAUDIO LUIZ DA SILVA CRUZ, GISELE DO ESPÍRITO 

SANTO, TOMAZ MARTINHO DA CRUZ, LIBERATO DE MORAES, 

CRISTIANO VIANA DE MORAES, SEBASTIÃO PEDRO FILOMENA, ELEM 

ROCHA DE OLIVEIRA, ROSAINE ANTONIO SANTANA DA COSTA E SILVA, 

IVONE SILVA DO PRADO, ALCINDO VOLMIR KERKHOFF, MOACIR 

PAULINO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO HIGINO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10.052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉZIA BARBOSA DA SILVA - 

OAB:13899

 1 – Considerando que a decisão de fls. 459/461 foi cumprida, conforme 

petição e documentos acostados às fls. 462/462, este juízo TORNA NULA 
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a certidão de fl. 465, devendo os autos ser novamente apensados aos de 

Código 226805 e 65560.

2 – Oportunamente, a pedido das partes embargantes que compareceram 

pessoalmente a este gabinete, o juízo DETERMINA a intimação das partes 

embargantes desta decisão, que deverá ser realizada junto à Secretaria.

3 – Imediatamente após a intimação dos embargantes, considerando haver 

pedido de tutela de urgência ainda não apreciado por este juízo, retornem 

os autos CONCLUSOS para posterior apreciação.

4– INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 29 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001984-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROBISON DELGADO AMORIM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado de Penhora e 

Avaliação a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar 

o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante Cáceres, 30 de outubro de 2018. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003610-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BOANERGES DOS SANTOS SILVA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1003610-31.2018.8.11.0006 Valor da causa: $4,725.00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

BOANERGES DOS SANTOS SILVA Endereço: Rua Da Liberdade fundos 

da locaçamba, s/n, São Jose, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, 

RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 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 dos documentos acostados pela requerida (ID Num. 

16238019). Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. 

Cáceres-MT, 30 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002551-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE OAB - MT23395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002551-08.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES RÉU: SEBASTIAO CARLOS 

DE ARRUDA Defiro a averbação conforme solicitado no item "a" da petição 

de id. Num. 15750186, com ônus ao Autor. Esclareçam as partes quanto 

às provas que pretendem produzir, justificando a pertinência e 

necessidade, no prazo de 15 dias. Caceres, 15 de outubro de 2018. 

Ricardo A R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000466-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REGIA MAGIO MUNHOZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de Representante da 

Parte Autora, com o fito de que informe conta para levantamento dos 

valores depositados pela Requerida para fins de purgação da mora no 

prazo de 15 dias, conforme sentença retro exarada, ID: 11983170. 

PROCESSO n. 1000466-83.2017.8.11.0006 Valor da causa: $19,362.40 

ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO ITAUCARD S/A Endereço: ALAMEDA PEDRO 

CALIL, 43, VILA DAS ACÁCIAS, POÁ - SP - CEP: 08557-105 POLO 

PASSIVO: Nome: MARIA REGIA MAGIO MUNHOZ Endereço: RUA MT, 170, 

KM 13, ZONA RURAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Cáceres, 30 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. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação 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)

 

DECORRENDO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003263-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA DA CONCEICAO GUIA LEITE (REQUERENTE)

EDSON DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE DECISÃO 

PAGAR DILIGÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, com o fito de que, tome ciência acerca da 

decisão (ID 15980297), promovendo o andamento do feito, pleiteando o 

que entender de direito. Outrossim, providencie o pagamento de eventuais 

impostos, e emolumentos necessários para os atos do Registro 

Imobiliários. Ademais, Vossa Senhoria, no prazo de 15 dias, deverá 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

35,00 reais, visando o cumprimento do Mandado a ser oportunamente 

expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. PROCESSO n. 1003263-32.2017.8.11.0006 Valor 

da causa: $27,775.00 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: EDVANIA DA CONCEICAO GUIA 

LEITE Endereço: RUA DOM TOMAZ Q16 LOTE 13, SAO JOSE, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 Nome: EDSON DA SILVA CAMPOS Endereço: RUA 

DOM TOMAZ Q16 LOTE 13, SAO JOSE, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

POLO PASSIVO: Nome: LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA Endereço: 

Avenida do Sangradouro, 72, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Cáceres, 30 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.

Ato Ordinatório 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

decorrendo o prazo solicitado na manifestação anterior. Cáceres-MT , 30 

de outubro de 2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003373-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)

SARA RAIMUNDO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

PAULO FERNANDO POLIZELLI (REQUERIDO)

ALONSO MARCOS MOREIRA (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO BARBOSA JUNQUEIRA OAB - SP249133 (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso para contestação. Cáceres-MT , 30 de outubro de 

2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004990-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES DECORRENDO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO 

Cáceres-MT , 30 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Joel Soares 

Viana Junior 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.

Intimação 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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

Impulsiono os autos com a finalidade de INTIMAR as partes, por meios dos 

seus respectivos Representantes Legais, com fito de indicar, caso 

queiram, assistente técnico bem como os quesitos à serem respondidos 

pelo perito, sendo este o momento para também arguir o impedimento ou 

suspeição do expert (art. 465, §1°), no prazo de dez dias. PROCESSO n. 

1001116-33.2017.8.11.0006 Valor da causa: $99,000.00 ESPÉCIE: [ERRO 

MÉDICO, ERRO MÉDICO, ERRO MÉDICO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: ANA CLAUDIA QUINTINO ALVES Endereço: Rua 1, S/n, São 

Lourenço, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA Endereço: PC 

MAJOR JOAO CARLOS, s/n, SEDE, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Nome: MARIO MASAO TANAKA Endereço: Rua João Pessoa, 92, Centro, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Cáceres, 30 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005391-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY JOAO DA SILVA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1005391-88.2018.8.11.0006 Valor da causa: $1,685.50 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: EDNEY 

JOAO DA SILVA Endereço: Rua Dos Gritos, 199, Rodeio, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA SENADOR 

DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO 

PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação apresentada é tempestiva 

(ID Num. 16243940 ). Por corolário impulsiono os autos com o intuito de 

que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito a 

impugnação da contestação no prazo legal. Cáceres/MT, 30 de outubro de 

2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário (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.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001204-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO ALVES GOMES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1001204-08.2016.8.11.0006 Valor da causa: $48,319.79 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA 

JORNALISTA ROBERTO MARINHO, 85, 3o. andar, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04576-010 POLO PASSIVO: Nome: ALIPIO ALVES 

GOMES Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1520, 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 da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos 

autos o comprovante de preparo para distribuição da carta precatória no 

juízo deprecado. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. 

Cáceres-MT, 30 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000631-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SATOSHI DE FREITAS NAKAMURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1000631-96.2018.8.11.0006 Valor da causa: $3,037.50 ESPÉCIE: 

[SEGURO]->PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) POLO ATIVO: Nome: WILLIAN 

SATOSHI DE FREITAS NAKAMURA Endereço: RUA ALMIRANTE 

TAMANDARÉ, 408, SÃO LUIZ, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5, 6, 9, 14 e 15 

ANDARES, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 MANIFESTAR 

ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS 

INFRINGENTES Impulsiono os autos para intimar a parte embargada, na 

pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste com relação aos embargos opostos. Cáceres/MT, 30 de 

outubro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário (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: 1002326-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1002326-85.2018.8.11.0006 Valor da causa: $45,170.47 

ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: THIAGO 

APARECIDO FAZIO DE OLIVEIRA Endereço: RUA BÉLGICA, QUADRA 55, 

1, VILA REAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, 

no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de Citação e Intimação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 30 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(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 
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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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001695-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA BARTOLINA DA SILVA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Francielli Zarista de Souza (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso para contestação. Cáceres-MT , 30 de outubro de 

2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 

1006079-50.2018.8.11.0006 Valor da causa: $19,580.00 ESPÉCIE: 

[DESPEJO PARA USO PRÓPRIO]->DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA (94) POLO ATIVO: Nome: FLAVIA DE 

FATIMA MATIAS DOS SANTOS Endereço: rua dos garimpeiros, s/n, Junco, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: NARCIZO 

CARDOSO DE OLIVEIRA Endereço: rua das margaridas, 208, jardim padre 

paulo, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: Wanderlei Cardoso de 

Oliveira Endereço: Rua das Margaridas, 208, Jardim Padre Paulo, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, por todo o despacho transcrito 

abaixo, para que compareça com seu cliente e testemunhas a Audiência 

de Instrução e Julgamento designada para o dia 12 de Novembro de 2018 

às 16h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na 

Sala de Audiências da 3ª Vara Cível. Ressalta-se que deverá o causídico 

estar presente no referido ato designado, acompanhando as testemunhas 

e cliente, cabendo ao patrono constituído a incumbência de intimar as 

testemunhas indicadas (art. 455, do CPC). Ademais, Vossa Senhoria tem o 

prazo de 05 dias para apresentar o rol de testemunhas. DESPACHO: 

"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, 30 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.: 172112 Nr: 7863-21.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZENICE DE SOUZA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT

 Visando melhor coordenar os trabalhos, avoco o feito para redesignar a 

colheita do depoimento pessoal das partes para o dia 11 de dezembro de 

2018, às 15:30 horas.

Intime a Autora e em relação a parte Requerida, expeça-se carta de 

intimação no endereço de fls. 78.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 163802 Nr: 1050-75.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RUBIA CASTRILLON DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAURO MOTORS, MMC AUTOMOTORES DO 

BRASIL S/A, LF IMPORTADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, Amanda Carolina Souza Silva - OAB:19.218, Edilaine 
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Aparecida Soares Neves - OAB:15.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DE ALBUQUERQUE 

PARENTE - OAB:174081, ERIK GUEDES NAVROCKY - OAB:240117SP, 

REJANE SARUHASHI - OAB:1824, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/O

 Visando melhor coordenar os trabalhos, avoco o feito para redesignar a 

instrução para o dia 10 de dezembro de 2018, às 14:00 horas.

Assiste razão o questionamento apresentado pela Requerida LF IMPORTS 

LTDA na petição de fls. 616/617, pois no despacho saneador foi deferido 

tão somente o depoimento pessoal da Autora e não das partes. Assim, 

revogo parcialmente o despacho de fls. 611, devendo ser expedida 

correspondência apenas para intimação pessoal da Autora para prestar 

depoimento pessoal.

Ficam as Requeridas intimadas para comparecimento, na pessoa de seus 

Procuradores. Concomitantemente, fica a Autora intimada também na 

pessoa de seu Procurador.

Expeça-se o necessário.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 101741 Nr: 6837-27.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO - 

OAB:7.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Requerido na data de 27.09.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012020-32.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILCE TOLEDO DE FREITAS ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUDNEIA FREITAS ARRUDA OAB - MT0013136A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR O QUE 

ENTENDER DE DIREITO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005440-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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: 

18/12/2018 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: 1005450-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS 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: 18/12/2018 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: 1005451-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON MARQUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/12/2018 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: 1005453-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/12/2018 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: 1001504-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA GARCIA DA SILVA (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: 1001504-33.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 
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HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005462-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

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: 18/12/2018 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: 1000631-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DE SOUSA (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 LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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 CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000631-33.2017.8.11.0006 REQUERENTE: EZEQUIEL DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrições indevidas dos dados do Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida que o autor alega 

desconhecer sua origem, tendo em vista que afirma não possuir qualquer 

débito junto a reclamada a ponto de justificar a negativação no importe de 

R$ 139,18 (cento e trinta e nove reais e dezoito centavos). Pugnando ao 

final, pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação 

referida, bem como condenação da requerida a reparação por danos 

morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Rejeito 

o pedido do autor de necessidade de perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95. 3. Superada a preliminar e por não vislumbrar ser 

necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas nos 

autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, 

I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a 

pretensão é Improcedente. Verifico dos autos que a documentação 

apresentada pela requerente se limitou a referido extrato de negativação, 

além de fotocópia do documento pessoal da carteira de trabalha e da 

carteira nacional de habilitação, procuração Ad Judicia, comprovante de 

residência e declarações. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe o 

instrumento do contrato em nome do autor, sendo a Proposta de adesão 

ao um empréstimo no valor de R$ 835,08(oitocentos e trinta e cinco reais e 

oito centavos), parcelado em 6 X de R$ 139,18(cento e tinta e nove reais e 

dezoito centavos), feito em 16/06/2014, com assinatura idêntica a disposta 

nos documentos pessoais apresentados na inicial que comprova por 

assim a existência da relação jurídica a amparar o débito apontado nas 

restrições em apreço, bem como igualmente foi apresentado levantamento 

da utilização do cartão. Referidos documentos se traduzem em provas a 

socorrer as alegações trazidas pela requerida, apresentando todos os 

dados pertinentes, além do que a autora não trouxe qualquer contraprova 

hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa, haja vista 

que aduziu o débito ser indevido, no entanto nada juntou que comprove 

suas alegações. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto 

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. 

Desta feita, vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à 

regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os 

argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação 

documental suficiente ao afastamento da procedência dos pedidos em seu 

desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de 

referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si 

só à certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja 

carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da 

jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA 

PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA 

TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu 

direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal 

ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se 

provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, 

Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) Não merece acolhimento, portanto o pleito de 

indenização por danos morais, eis que não houve abalo, uma vez que 

existe contrato entre as partes com débito pendente de quitação. Não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou 

ação com a intenção de não cumprir com suas obrigações e 

enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte autora agiu, irrefutavelmente, 

de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica e de indenização por danos morais. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos iniciais feitos por EZEQUIEL DE SOUSA em desfavor do BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO. Na forma da fundamentação supra, 

OPINO pela condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao 

pagamento das custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos 

termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005772-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANE TREVISAN DAL BEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT0013724A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

1005772-33.2017.8.11.0006 REQUERENTE: VERIDIANE TREVISAN DAL 

BEM REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A SENTENÇA Trata-se de 

reclamação cível em que, realizados alguns atos processuais, foi noticiada 

a composição acerca do objeto desta demanda, requerendo as partes a 

homologação do acordo, bem como a extinção do processo com 

resolução do mérito. O processo veio concluso. É o relatório do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. Com efeito, a demanda veicula discussão 

sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem 

compromisso (judicial ou extrajudicial). Em análise à composição firmada 

entre as partes, denota-se que a avença foi firmada em observância à 

validade do negócio jurídico, como estabelece o art. 104 do Código Civil, 

devendo ser homologado por este Juízo. Ante o exposto, este Juízo 

HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos com fundamento nos artigos 22, 

Parágrafo Único e 57, ambos da Lei n. 9.099/95. Custas e honorários 

advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001601-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001601-33.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA proposta 

por ANA LIMA DA SILVA em desfavor de OMNI S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando que apesar de não ter 

contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro negativo 

de crédito em 10.03.2014 por um débito no valor de R$ 2.365,68 (dois mil e 

trezentos e sessenta e cinco Reais e sessenta e oito centavos). No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Indefiro o pedido de revelia, pois, a Carta de Preposto juntado no ID 

7838770 possui todos os poderes e dados necessários. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A Requerida alega que o débito é 

referente à compra de uma lavadora na loja Eletros-Matriz, da qual é 

administradora. Entretanto, não juntou aos autos cópia do referido 

contrato. A tela sistêmica juntada pela Requerida não expressa detalhes a 

comprovar os argumentos da defesa, assim como os recortes de 

documentos colados na contestação. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Por fim, não há que se falar em indenização por danos 

morais diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Em análise ao extrato emitido pelo 

órgão mantenedor, a autora possui extensa lista de anotações, inclusive 

preexistentes: C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO 

AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT --------------------------

----------------- NOME: ANA LIMA DA SILVA DATA NASCIMENTO: 

29/11/1959 CPF: 030.781.681-82 ------------------------------------------- 

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT --------------------------------------

----- * CREDOR: MEGA MODAS ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT DATA 

VENCIMENTO: 09/04/2014 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 080108 

VALOR: 43,98 DATA INCLUSAO: 28/05/2014 -----------------------------------

-------- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS -------------------------

------------------ REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES -------------------

------------------------ * CREDOR: DU CÉU MODA INTIMA ENT.ORIGEM: CDL - 

SINOP / MT DATA VENCIMENTO: 06/11/2013 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: FERNANDES VALOR: 155,50 DATA INCLUSAO: 13/07/2014 * 

CREDOR: ROMERA MOVEIS E ELETRODOMESTICO ENT.ORIGEM: CDL - 

SAO PAULO / SP DATA VENCIMENTO: 21/03/2014 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 087C75035J VALOR: 175,00 DATA INCLUSAO: 16/06/2014 * 

CREDOR: GARBBOS CENTER ENT.ORIGEM: CDL - PONTES E LACERDA / 

MT DATA VENCIMENTO: 24/03/2014 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: DPL 

VALOR: 102,52 DATA INCLUSAO: 02/06/2014 * CREDOR: DIANNA 

CALÇADOS ENT.ORIGEM: CDL - PONTES E LACERDA / MT DATA 

VENCIMENTO: 10/03/2014 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 

0102511101/P005 VALOR: 87,77 DATA INCLUSAO: 05/05/2014 ------------

------------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA -------------------------

------------------ * CREDOR: MOVEIS ROMERA LTDA TELEFONE: 43 

3276-9977 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

21/11/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: C75035B VALOR: 

175,00 DATA INCLUSAO: 08/12/2014 * CREDOR: BRAGA CALCADOS 

CONFECCOES IMPOR TELEFONE: 65 3627-5779 ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 10/03/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO: 102511101 VALOR: 87,77 DATA INCLUSAO: 07/12/2014 -----

-------------------------------------- ENDEREÇO SERASA -------------------------

------------------ *ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS 

QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO 

PAULO-SP, CEP: 04068-900 --------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - 

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM --------------------------------------

----- * ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT ENDEREÇO: RUA DAS 

AMENDOEIRAS, 63 BAIRRO: CENTRO CIDADE: SINOP / MT * ENT.ORIGEM: 

CDL - PONTES E LACERDA / MT ENDEREÇO: RUA VERA LUCIA, 1200 

BAIRRO: CENTRO CIDADE: PONTES E LACERDA / MT * ENT.ORIGEM: CDL - 

SAO PAULO / SP ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR ELISEU GUILH 

LHERME, 292 BAIRRO: PARAISO CIDADE: SAO PAULO / SP * ENT.ORIGEM: 

CDL - CUIABA / MT ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR 

ARGAS, 750 BAIRRO: CENTRO NORTE CIDADE: CUIABA / MT ---------------

---------------------------- RESULTADO ------------------------------------------- 

>Consta(m) um total de 7 registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima 

apresentado(s). ------------------------------------------- Verif icar o(s ) 

valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es). ---------------------

---------------------- * Esta consulta apresenta informações de registros 

efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais 

informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem 

ser acessadas junto aos órgãos de origem. -------------------------------------

------ NUM.PROTOCOLO: 001.879.972.092-1 06/03/2018 13:14:29-horario 

de Brasilia-FIM Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de tão-somente declarar a inexistência de 

débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005869-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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OCIRENE AMARANTE (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))

 

Proc. 1005869-33.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por OCIRENE AMARANTE 

em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que ao tentar 

comprar em um estabelecimento comercial, foi surpreendida com a 

informação de que a Requerida havia inserido seu nome no cadastro 

restritivo de crédito em 21.12.2015 por um débito no valor de R$ 151,35 

(cento e cinquenta e um Reais e trinta e cinco centavos). Entretanto, 

desconhece o débito em questão, pois sempre cumpriu com suas 

obrigações. Ademais, não foi previamente notificado quanto à inscrição. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável a dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante 

de negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia 

incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado 

é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. A Requerida, em sua 

contestação, sustenta que a parte autora contratou seu serviço e o 

contrato foi cancelado por inadimplemento, contudo, não trouxe aos autos 

provas de suas alegações. Ressalto que o print que a Requerida utiliza 

para provar que houve utilização do serviço a justificar a cobrança está 

ilegível, portanto, imprestável para utilizá-lo como prova. Logo, a Requerida 

não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a declaração de 

inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a conduta da 

Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no 

trato com os seus clientes, que não tomou o devido cuidado na realização 

de contratos, evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro 

restritivo de crédito por débito não realizado. O autor não pode ser 

prejudicado pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na 

prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela 

própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que concerne a fixação 

do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza 

moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como o valor da 

negativação. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3. 000,00 

(três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010541-33.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA APARECIDA LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (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 CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de ação 

movida por Vanilda Aparecida Lima dos Santos em desfavor de Embratel 

TVSA Telecomunicações S.A/ Claro TV. 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: 1006451-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE MORAES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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 CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006451-33.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUCAS DE MORAES LOPES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS 

MORAIS em que o Requerente alega que, embora jamais tenha contratado 

com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 
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posta. É cediço que o art. 370 do Código de Processo Civil, imputa ao juiz a 

autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas pelas 

partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem desnecessárias, de 

forma que não provoque ofensa às regras processuais, tampouco aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Em regra, os Juizados 

Especiais são incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo 

matéria probatória complexa. Todavia, admite-se prova técnica informal 

(art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é 

possível verificar a semelhança das assinaturas, sendo desnecessário 

perícia aprofundada. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe tela do seu sistema de 

informática demonstrando contratação (correntista com várias 

movimentações espontâneas), e saldo devedor em aberto, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Assim, restou demonstrada a 

contratação pelo autor. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou 

perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome 

do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de 

efetiva inadimplência, não havendo necessidade de realização de perícia 

grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de 

Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de maio de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010250-33.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEUZA DA SILVA MASSAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Para a análise do 

pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o recorrente, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência 

atualizada ou outro documento que comprove que o recolhimento do 

preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que 

a gratuidade de justiça é automática somente em primeira instância. 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005465-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVISON FERNANDO PONCE ARDAIA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/12/2018 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: 1006257-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS BACUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/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))

 

Processo: 1006257-33.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

autora, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa para sua 

ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, 

em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005467-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTANA DOS SANTOS 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: 18/12/2018 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: 1005468-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DO CARMO CORREA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 
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Conciliação Juizado Data: 18/12/2018 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: 1005469-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/12/2018 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: 1005472-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ALMEIDA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/12/2018 17:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005475-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA GRACIANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/12/2018 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: 8011004-09.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(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 de Vossa Senhoria, na qualidade de parte executada, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito acima 

mencionado (devidamente atualizado), advertindo-o que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, àquele valor serão acrescidos a 

pena de multa de 10% (dez pontos percentuais), consoante o disposto no 

art. 523 do NCPC. Despacho: “Vistos, etc. Intime-se o Executado, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, 

consoante cálculo apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de 

multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 523, §1º) Depois de 

cumprida esta providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga 

parcialmente, voltem-me conclusos para a ulterior deliberação. Às 

providências. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, Juíza de 

Direito.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005384-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCENILDO DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para 

apresentar 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..

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005432-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS INACIO 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)

 

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: 19/12/2018 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: 1005476-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE DA SILVA (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: 19/12/2018 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: 1005478-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIMON DA COSTA RODRIGUES (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: 19/12/2018 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: 1005479-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NORBERTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 45 de 621



REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/12/2018 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: 1005480-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELISON JUNIOR DE OLIVEIRA (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: 19/12/2018 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: 1002570-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1002570-82.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ROBERTO FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e 

decidir a questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela 

deve ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à 

audiência de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado 

termo de audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e 

não comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da 

mesma. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do 

processo sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, 

uma vez que a hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não 

comporta qualquer exceção à ausência do autor, como a possibilidade de 

fazer-se “representar” por preposto, cabível apenas em relação às 

pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por 

procurador, mesmo que com instrumento de mandato com poderes para 

transigir, isso porque a mencionada legislação prima pelo princípio da 

pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição 

jurisprudencial: “Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na 

audiência designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, 

I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do 

Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, 

votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 

da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003566-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI JOSE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES AV. RUA 

DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 INTIMO O RECLAMANTE POR SEU ADVOGADO PARA EM 

5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO 

VALOR TOTAL DE R$ 413,40 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E 

QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO E 

ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO PARA O DEVIDO PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS 

DEVIDAS ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, 

NA FORMA DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS 

DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. 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, deve ser juntado 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: 8011742-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-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 de Vossa Senhoria, na qualidade de parte executada, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito acima 

mencionado (devidamente atualizado), advertindo-o que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, àquele valor serão acrescidos a 

pena de multa de 10% (dez pontos percentuais), consoante o disposto no 

art. 523 do NCPC. Despacho: “Vistos, etc. Intime-se o Executado, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, 

consoante cálculo apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de 

multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 523, §1º) Depois de 

cumprida esta providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga 

parcialmente, voltem-me conclusos para a ulterior deliberação. Às 

providências. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, Juíza de 

Direito.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005484-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON FLAVIO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/12/2018 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
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Processo Número: 1005485-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NAZARETH DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (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: 19/12/2018 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: 1005500-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA BEZERRA (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: 19/12/2018 15:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003248-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS VINICIUS LOPES MOTTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA PROCESSO n. 

1003248-63.2017.8.11.0006 Valor da causa: $2,204.46 ESPÉCIE: [NOTA 

PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME Endereço: AVENIDA 

PEDRO TAQUES, 1686, sala 01, JARDIM ALVORADA, MARINGÁ - PR - 

CEP: 87033-000 POLO PASSIVO: Nome: LUCAS VINICIUS LOPES MOTTA 

Endereço: Rua Ilda Lourdes Pedroti, 05, Bairro Modulo 04, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, manifestando no prazo de 

10(dez) dias sobre a certidão do Oficial de Justiça do ID- 14541224, sob 

pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015. CÁCERES, 

30 de outubro de 2018. Elielze M. do Amaral Técnica Judiciária 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005520-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL DE OLIVEIRA LANDES (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: 19/12/2018 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: 1005545-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CAMPOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

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: 19/12/2018 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006594-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA FIALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

CAIXA CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/12/2018 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: 1002310-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI FERREIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/12/2018 13:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002712-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MANOEL DE FARIA 16036624808 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002712-52.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ROBERTO DE ARRUDA E 

SILVA REQUERIDO: ANTONIO MANOEL DE FARIA 16036624808 Vistos, 

etc. Defere-se a busca de endereço da parte requerida através dos 

Sistemas SIEL e INFOJUD. Após, manifeste o requerente no prazo de 10 

(dez) dias. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002628-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KEILA LOPES DE SOUZA (REQUERIDO)

KELMES LATORRACA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002628-51.2017.8.11.0006. REQUERENTE: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL 

LTDA - ME REQUERIDO: KELMES LATORRACA, ALESSANDRA KEILA 

LOPES DE SOUZA Vistos, etc. Defere-se o pedido de buscas do endereço 

dos requeridos mediante consulta aos sistemas SIEL e INFOSEG. Após, 

intime-se a parte requerente a se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011020-65.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C P LEITE DE MORAIS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS OAB - MT0012156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO FILHO VIEIRA (EXECUTADO)

PAC PLANAEJAMENTO- ASSESSORIA- CONSULTORIA (EXECUTADO)

ZULMIRA APARECIDA DELUQUI VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011020-65.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: C P LEITE DE MORAIS - ME 

EXECUTADO: ZULMIRA APARECIDA DELUQUI VIEIRA, PAC 

PLANAEJAMENTO- ASSESSORIA- CONSULTORIA, EDMUNDO FILHO 

VIEIRA Vistos, etc. Indefere-se o pedido de penhora no rosto dos autos, 

tendo em vista que sequer encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença, estando em grau de recurso. 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. Em caso positivo, 

intime-se a parte executada a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante dispõe o art. 854, § 3°, do CPC. Restando infrutífera, manifeste 

a parte exequente em 10 (dez) dias. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro 

de 2018.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8014610-84.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA FILHA & BIANCHINI LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8014610-84.2010.8.11.0006. EXEQUENTE: OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA 

EXECUTADO: SOUZA FILHA & BIANCHINI LTDA - ME Vistos, etc. 

Considerando positiva a busca via RENAJUD, intime-se a parte executada 

para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 

854, § 3°, do CPC. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro 

de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010494-59.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARIA CAMPOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010494-59.2015.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZA MARIA CAMPOS 

CONCEICAO REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Para a análise do pedido de 

Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o(a) recorrente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência 

atualizada ou outro documento que comprove que o recolhimento do 

preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que 

a gratuidade de justiça é automática somente em primeira instancia. 

Intime-se. CÁCERES, 25 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011742-60.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011742-60.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: SILMARA PINHEIRO LIMA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Verifica-se que, equivocadamente, foi determinada a remessa dos 

autos à contadoria judicial do fórum desta comarca, quando correto seria 

ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Estado de Mato 

Grosso, para elaboração de cálculo de liquidação. Desse modo, torno sem 

efeito o cálculo apresentado no id. n. 16038550. Doutra ponta, consta nos 

autos Embargos à Execução, no qual a parte Executada questiona o fato 

da petição inicial não se fazer acompanhar de cálculo discriminatório 

quanto ao valor exequendo. Em contestação aos Embargos a Exequente 

esclarece que a ausência de cálculo discriminatório foi em razão do valor 

exequendo corresponder apenas ao valor principal, sem aplicação de 

juros moratórios e correção monetária. Ao contestar os Embargos à 

Execução, a Exequente requereu que a intimação da Executada para 

pagar o valor de R$ 9.328,20 (nove mil trezentos e vinte e oito reais e vinte 

centavos), acrescido de juros e correção monetária. Dessa forma, 

determino à Exequente que apresente o cálculo discriminatório do valor 

que entende como devido, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, intime-se o 

Executado nos termos do artigo 730 do CPC, para que, no prazo legal, 

apresente embargos ou concorde com o pagamento dos valores indicados 

pela Exequente. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para homologação do cálculo e demais providencias. 

Cumpra-se. CÁCERES, 25 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006099-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006099-41.2018.8.11.0006. INTERESSADO: APARECIDO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO, BANCO DO BRASIL S.A 
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Vistos, etc. Em que pese à parte autora ter juntado comprovante de 

endereço, este está em nome de terceiro, inexistindo demonstração de 

vínculo da Requerente com o endereço informado. Assim, nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte Autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, emende a inicial, consistente em 

colacionar aos autos comprovante de endereço em seu nome (conta de 

luz, água, telefone), ou ainda, que comprove vínculo com o titular da conta 

apresentada, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 26 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011681-44.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS JORGE DA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011681-44.2011.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITO ALVES DE 

ARRUDA REQUERIDO: DOMINGOS JORGE DA CUNHA Vistos, etc. Tendo 

em vista a certidão juntada no ID 15406816, remetam-se os autos ao 

arquivo. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005346-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERTULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (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))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005346-21.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA TERTULIANA RIBEIRO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos, etc. Intime-se a Requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar nos autos acerca manifestação juntada no ID 13995023. Após, 

com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 29 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006778-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MEX LOPES TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-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):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006778-75.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MEX LOPES TOLEDO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

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

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 29 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001409-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARLOS LOPES DE ABREU (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001409-66.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANO CARLOS LOPES DE 

ABREU REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de 

balcão SPC e SERASA, e comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 29 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006129-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J S COMERCIO DE SEMENTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006129-76.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIZA DE FATIMA DA 

SILVA REQUERIDO: J S COMERCIO DE SEMENTES LTDA - ME Vistos, etc. 

Em que pese à parte autora ter juntado comprovante de endereço, este 

não possui o nome do titular, inexistindo demonstração de vínculo da 

Requerente com o endereço informado. Assim, nos termos do artigo 321 

do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 

15 (quinze) dias, querendo, emende a inicial, consistente em colacionar 

aos autos comprovante de endereço em seu nome da parte autora (conta 

de luz, água, telefone), ou ainda, que comprove vínculo com o titular da 

conta apresentada, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH ARDAIA NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (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: 

18/12/2018 13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005547-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ APARECIDA DELIBERAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

carlos rafael dias (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: 1005548-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEODORO BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005548-61.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE TEODORO BISPO 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – Tutela 

Provisória de Urgência proposta por JOSÉ TEODORO BISPO em desfavor 

de BANCO PAN. Verifica-se dos autos certa divergência quanto ao real 

endereço do Autor, posto que na inicial foi informado um endereço, se 

fazendo acompanhar de um comprovante com outro endereço, além de 

estar em nome de terceiro. Intimado para juntar comprovante de endereço 

em nome da parte, o Requerente acostou novo comprovante de endereço, 

em nome de terceiro e constando outra localização. Por fim, não há que se 

falar em ausência de oportunidade para a correção da falha, vez que a 

parte foi devidamente intimada para sanar o vício, razão pela qual 

INDEFIRO a inicial. Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem exame 

do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e despesas processuais. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo. Cumpra-se Intimem-se. CÁCERES, 26 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005550-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZORAIDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005550-31.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA ZORAIDE DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO REPETIÇÃO INDÉBITO – TUTELA PROVISÓRIA URGÊNCIA proposta 

por MARIA ZORAIDE, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. 

Verifica-se dos autos certa divergência quanto ao real endereço do Autor. 

Intimado para juntar comprovante de endereço em nome da parte, o 

Requerente acostou comprovante de endereço em nome de terceiro não 

informando/coprovando o vínculo entre as partes. Por fim, não há que se 

falar em ausência de oportunidade para a correção da falha, vez que a 

parte foi devidamente intimada para sanar o vício, razão pela qual 

INDEFIRO a inicial. Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem exame 

do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e despesas processuais. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo. Cumpra-se Intimem-se. CÁCERES, 29 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005551-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELVAN CORREIA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO 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: 19/12/2018 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: 1005552-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SEBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 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: 19/12/2018 17:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 159337 Nr: 7088-40.2013.811.0006

 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): WILSON COSTA MARQUES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 Diante do exposto, com fundamento no art. 13 da Lei Federal 7.347/85 c/c 

art. 487, I, do Código de Processo Civil julgo parcialmente procedente o 

pedido inicial para o fim condenar o Requerido Wilson Costa Marques 

Junior ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em recuperar a 

área a nascente perene degradada através de projeto de recuperação – 

PRAD, elaborado por “expert”, com fulcro no art. 14, §1º, da Lei nº 

6.938/81, assim como comprovar o cadastro junto ao Órgão de Defesa 

Sanitária Animal do Estado quanto à atividade de piscicultura.Deverá o 

Requerido apresentar nos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, o PRAD – 

Projeto de Recuperação de Área Degradada, sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).Ainda, condeno o 

Requerido a pagar indenização pelo dano causado ao Fundo Estadual do 

Meio Ambiente - FEMAM, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com 

fulcro no artigo 13, da Lei nº 7.347/85. Oficie-se à SEMA acerca da 

presente.P. R.I. e, após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se o 

feito, com as anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 237817 Nr: 6508-34.2018.811.0006

 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): MARCELA CLARA DE MIRANDA, LAURA 

PIEDADE DA ROCHA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:, JOSÉ THADEU DOS SANTOS MESQUITA - OAB:7836

 INTIMO O DRº, JOSÉ THADEU DOS SANTOS MESQUITA, ADVOGADO DO 

AUTOR DO FATO, LAURA PIEDADE DA ROCHA LEITE, A COMPARECER A 

AUDIÊNCIA PRELIMINAR, DESIGNADA PARA O DIA 12 DE DEZEMBRO DE 

2018 ÁS 14:20 HORAS NA SALA DE AUDIÊNCIA DO GABINETE DA 5ª 

VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES-MT. DEVENDO ESTAR 

ACOMPANHADO DE SEU CLIENTE, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL. EU, ARTHUR DE BARROS RODRIGUES, ESTAGIÁRIO DIGITEI, 

ASSINEI, NADA MAIS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-90.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILMARA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO MEDICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010102-90.2013.8.11.0006. REQUERENTE: NILMARA DE CARVALHO 

REQUERIDO: ODONTO MEDICA LTDA - ME Vistos, etc. Primeiramente, 

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. Em caso negativo, volvam os autos 

conclusos para apreciação dos demais pedidos constantes no id. 

11178285. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011493-51.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR GOMES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011493-51.2011.8.11.0006. REQUERENTE: VALDIR GOMES DA CUNHA 

REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, o requerente interpôs recurso inominado. Instado a comprovar 

sua atual hipossuficiência financeira, quedou-se inerte e não efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não se recebe o recurso de id. 2793375, ante 

a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de 

outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011078-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DE ALMEIDA (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011078-92.2016.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITA MARIA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Inconformada com a 

sentença, a requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar 

sua atual hipossuficiência financeira, quedou-se inerte e não efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não se recebe o recurso de id. 7994483, ante 

a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de 

outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011238-88.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA FERNANDES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011238-88.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: JOAO MARTINS NEVES 

EXECUTADO: SILVIA FERNANDES FERREIRA Vistos, etc. Considerando 

que várias tentativas de recebimento do crédito pela exequente foram 

infrutíferas, defere-se o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do 

salário da executada até o limite de R$ 8.263,24 (oito mil duzentos e 

sessenta e três reais e vinte e quatro centavos). Os valores bloqueados 

deverão ser transferidos para a seguinte conta: Banco do Brasil, Agência 

2128-8, Conta Corrente 21093-5. CPF 177.860.961-91. Oficie-se ao setor 

de recursos humanos do Município de Cáceres para que cumpra com a 

presente decisão, sob pena de crime de desobediência. Cumpra-se. 

CÁCERES, 30 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011562-49.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALGRIN GROUP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA KLEIN DIAS OAB - MT0014062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011562-49.2012.8.11.0006. REQUERENTE: EDUARDO MARQUES LIMA 

REQUERIDO: GALGRIN GROUP S.A Vistos, etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença em que a parte exequente pleiteia o recebimento dos valores 

a este devidos pela executada. Intimada a efetuar o pagamento da dívida, 

a parte executada quedou-se inerte, tendo-se inclusive realizadas várias 

formas para quitação do débito, infrutíferas. Com isto, requereu o 

exequente a desconsideração da personalidade jurídica. É o que merece 

relato. Passa-se a decidir. Analisando o petitório da parte exequente, 

verifica-se não merecer acolhimento. Com a promulgação do novo CPC, o 

instituto de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado 

mediante instauração de incidente processual, e não por mero 

peticionamento nos autos. Não obstante o disposto no art. 1.062 do CPC, 

ao qual autoriza a formação de tal incidente no âmbito dos juizados 

especiais, verifica-se que o referido incidente ocupa posição no Título III 

do Livro III da Parte Geral, ao qual se trata de intervenção de terceiros, o 

que é inadmissível no JEC, conforme elenca o art. 10 da Lei 9.099/95. 

Segundo o princípio da especialidade, a norma de caráter especial deve 

prevalecer sobre a de caráter geral, ou seja, o disposto no art. 10 da Lei 

9.099/95 é prevalente sobre o mencionado no art. 1.062 do CPC. Ante o 

exposto, indefere-se o pedido de bloqueio de ativos financeiros do 

representante legal da executada. Intime-se o exequente para se 

manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 
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Cumpra-se. CÁCERES, 16 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013211-20.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA S/A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA OAB - MT0009259A (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0008350A (ADVOGADO(A))

Ildo de Assis Macedo OAB - MT0003541A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA LEITE FANAIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8013211-20.2010.8.11.0006. EXEQUENTE: BANCO FINASA S/A. 

EXECUTADO: SANDRA MARA LEITE FANAIA Vistos, etc. Defere-se a 

penhora na matrícula do imóvel registrado sob o n°. 13.631. Expeça-se o 

competente mandado. Após, intime-se a parte executada a se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de outubro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003208-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DUARTE DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL INACIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003208-18.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: JOEL DUARTE DOS REIS 

EXECUTADO: MANOEL INACIO DE OLIVEIRA Vistos, etc. Defere-se o 

pedido de penhora na matrícula do imóvel registrada sob o n°. 40.475. 

Expeça-se o competente mandado. Após, intime-se a parte executada, 

bem como seu cônjuge, acerca da constrição, bem como para se 

manifestarem em 05 (cinco) dias. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de outubro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002994-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002994-56.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: EDSON ALVES DE ABREU 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

execução movida por EDSON ALVES DE ABREU em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública 

quedou-se inerte. Isto posto, homologa-se o cálculo mencionado na 

exordial, no importe de R$ 9.718,80 (nove mil setecentos e dezoito reais e 

oitenta centavos). Proceda a secretaria da vara com o disposto no 

Provimento 11/2017-CM. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003481-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELAYNE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLAVO DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011098-20.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MENZAQUE MOREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Considerando que a parte 

Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a 

esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002911-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO NEPOMUCENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002911-74.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: D M DE SOUZA LARA MOVEIS 

E UTILIDADES - ME EXECUTADO: MARCOS ROBERTO NEPOMUCENO 

Vistos, etc. Com fundamento no Enunciado 37 do FONAJE, defiro o pedido 

de citação editalícia, conforme requerido na manifestação juntada no ID 

14608461. Após, com ou sem manifestação do executado, retornem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011071-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON VALENTIM DE SOUZA (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:

FELIPE HASSON OAB - MT0017727S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011071-03.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ANDERSON VALENTIM DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte 

Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a 

esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010526-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE FARDIM RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010526-30.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DANIELE FARDIM RAMOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente 

comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os 

benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. 

CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003309-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA MARGARIDA HURTADO MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-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):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003309-55.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EDVANIA MARGARIDA 

HURTADO MENACHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando 

que a parte Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010377-05.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE LEITE RIBEIRO (REQUERENTE)

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:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010377-05.2014.8.11.0006. REQUERENTE: VERONICE LEITE RIBEIRO 

REQUERIDO: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA Vistos, etc. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte recorrida para que apresente as contrarrazões. Após, 

remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 

de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010857-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSON RAMOS DE OLIVEIRA (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))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010857-12.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DEMILSON RAMOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de 

outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012261-35.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEI JURRUPI SOARES (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))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012261-35.2015.8.11.0006. REQUERENTE: JOCINEI JURRUPI SOARES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de 

outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020056-92.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 
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8020056-92.2015.8.11.0006. REQUERENTE: DEVANE RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO ITAULEASING S.A. Vistos, etc. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência ou o recolhimento do 

preparo recursal, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram 

os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se 

depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte 

quando intimada a comprovar que encontra-se hipossuficiente, como 

tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, este juízo não recebe o 

recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003481-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELAYNE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLAVO DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011098-20.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MENZAQUE MOREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Considerando que a parte 

Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a 

esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006646-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006646-18.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DEMETRIO FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. 

CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000313-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DE FATIMA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000313-16.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VILMA DE FATIMA FERREIRA 

MENDES REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. CÁCERES, 22 

de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010020-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO CIDADES - CENTRO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO 

ADMINISTRATIVO, ESTATISTICA E SOCIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA KLEIN DIAS OAB - MT0014062A (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA BESERRA DE MORAES OAB - CE13199 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010020-54.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: HUGO FRANCO DE MIRANDA 

EXECUTADO: INSTITUTO CIDADES - CENTRO INTEGRADO DE 

DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO, ESTATISTICA E SOCIAL Vistos, 

etc. DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome da executada 

por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 

002/2010/CGJ. Em caso positivo, intime-se a executada para que se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, consoante dispõe o art. 854, § 3°, 

do CPC. Restando infrutífera, manifeste o exequente em 10 (dez) dias. 

CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINHA APARECIDA DE PONCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000557-76.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ROSINHA APARECIDA DE 

PONCE REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Considerando que a parte Requerente comprovou sua atual 

hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo 

em vista que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas 

homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011042-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE RENATA PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

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))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 54 de 621



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011042-50.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MILENE RENATA PEREIRA 

RAMOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de 

outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002361-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOREIRA DE SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMOES BRISSANT OAB - RJ146066 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002361-16.2016.8.11.0006. REQUERENTE: RODRIGO MOREIRA DE 

SOUZA ROCHA REQUERIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. 

Vistos, etc. Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso 

inominado. Instada a comprovar o recolhimento do preparo recursal, a 

parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. 

É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

efetuar o preparo recursal. Isto posto, este juízo não recebe o recurso 

interposto. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de outubro 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004811-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE OLIVEIRA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004811-58.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EDER DE OLIVEIRA CABRAL 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. Em 

síntese, alega a Requerente que, recebeu um comunicado de 

disponibilização de seu nome para negativação em órgão de proteção ao 

crédito – SERASA, em 28/04/2018, por uma dívida já saldada. Aduz ainda, 

em razão da relação contratual que teve com a empresa requerida foi 

devidamente resolvida/quitada, aportando o comprovante de pagamento 

do débito em questão. Com isto, recorreu ao judiciário, postulando em sede 

de tutela de urgência a exclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. É o que merece relato. É o necessário. Os fatos narrados na 

inicial, bem como os documentos a ela acostados permitem, nesta fase 

inicial, a conclusão da existência de elementos que evidenciam a 

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

processo, a justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente. 

Por outro lado, também não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado o perigo da irreversibilidade, pois que nos termos do 

art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada, 

surgindo novos fatos que assim autorizem. Assim entendendo, DEFIRO 

PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA feito pela parte 

Requerente e determino a Requerida que providencie, a suspensão do 

nome da Requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, 

referente à parcela 04 com vencimento 10/03/2018 do contrato n. 

003020039399724B; débito no valor de no valor de R$ 1.450,00, até 

decisão ulterior, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

incidência de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), contados da intimação desta 

decisão. Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte Requerente, 

com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006467-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAISA GARCIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006467-84.2017.8.11.0006. REQUERENTE: THAISA GARCIA RIBEIRO 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. Em síntese, a parte 

Requerente alega que foi surpreendida com a informação de que seu 

nome estava com restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Aduz 

ainda, que em consulta ao SPC/SERASA constatou que a negativação foi 

feita pela Requerida, ocasião em que descobriu que seu nome estava no 

cadastro de inadimplente estas dívidas: 01 dívida no valor de R$199,44, 

uma dívida no valor de R$ 291,47 e uma terceira no valor de R$ 199,84, do 

qual a parte autora desconhece a procedência. Afirma ainda a 

Requerente, que jamais manteve qualquer vínculo com a Requerida que 

pudesse ensejar tal ato, razão pela qual recorre ao judiciário. Deste modo, 

requer a tutela de urgência para o fim de determinar que a Requerida 

exclua o nome do requerente dos órgãos de restrição. Vieram-me os 

autos conclusos. É o necessário. Em princípio recebo a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. No entanto, a 

narrativa e documentos apresentados pela parte autora não permitem, 

nesta fase inicial, a conclusão da existência de elementos que evidenciam 

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

processo, a justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente. 

Desse modo, indefiro, por ora, o pedido de liminar pretendido. No mais, e 

aguarde-se a realização da audiência designada. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 29 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005704-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MASOUD EMAID MASOUD NIMER ALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005704-49.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MASOUD EMAID MASOUD 

NIMER ALI REQUERIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

com EFEITOS INFRINGENTES apresentados por MASOUD EMAID MASOUD 

NIMER ALI contra decisão proferida no ID n. 15997644, alegando a 

existência de contradição. No caso, a parte reclamada sustenta que a 

decisão atacada foi silente quanto à alegação de existência de vícios 

administrativos que geraram notórias ilegalidades dos atos praticados pela 

Administração Publica. Ante o exposto, acolho os embargos de 

declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de 

sanar a irregularidade, modificando a decisão passando a ter a seguinte 

redação: “Vistos, etc. Em síntese, alega a requerente ter sido aprovada na 

seleção para transferência do seu curso para o Campus de Cáceres. 

Aduz ainda que, ao efetuar o pedido de aproveitamento de estudos, teve 

certas disciplinas negadas para fins de aproveitamento. Com isto, 

recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência o 

aproveitamento das disciplinas negadas. É o que merece relato. Passa-se 

a decidir. Pois bem. Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, com fulcro 

no art. 298 do Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil É o caso de indeferimento da medida. O Autor 

argumenta que teve negado o deferimento de matrícula em 12 (doze) 

disciplinas, entretanto, ao analisar cada indeferimento identificou diversas 

incongruências como indeferimentos apócrifos, justificativas vazias e 

matérias deferidas no processo, mas incluídas na planilha como negada, e 

ainda, matéria indeferida por incompatibilidade de conteúdo da grade 

curricular. Insta salientar que se trata de programa de transferência de 

uma universidade para outra, neste caso da Faculdade FAMP (Faculdade 

Morgana Potrich) para a UNEMAT (Universidade do Estado de Mato 

Grosso), sendo indispensável a análise de compatibilidade de grade 

curricular, observando-se as regras contidas na Resolução n. 054/2011 

da UNEMAT. Nesse sentido, conforme dispõe o art. 37 da referida 

Resolução estabelece que ocorrer o aproveitamento de estudos deverá 

ser identificada a similitude de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) 

de equivalência da carga horária, dispensando qualquer adaptação de 

suplementação de carga horária (§ único, art. 37). “Art. 137 – A 

equivalência de estudos deverá ser concedida desde que haja, no mínimo, 

75% (setenta e cinco por cento) de similitude entre o conteúdo 

programático analisado e o conteúdo programático do componente 

curricular pretendido, além de ter pelo menos 75 % (setenta e cinco por 

cento) equivalência de carga horária. Parágrafo Único – A comprovação a 

que se refere este artigo implica na dispensa de qualquer adaptação e da 

suplementação de carga horária.” E ainda, para aproveitamento parcial de 

matéria, faz-se necessário similitude do conteúdo, mais carga horária 

entre 60% e 74% de compatibilidade, sendo que neste caso o art. 38 da 

referida resolução dispõe a necessidade do acadêmico cumprir um plano 

de trabalho de complementação. Entretanto, no caso dos autos, 

analisando o processo de “Aproveitamento de Estudos”, ou melhor, parte 

dele juntado nos autos, não foi possível identificar qualquer ilegalidade do 

ato atacado, fugindo assim, a princípio, do poder de agir do judiciário. 

Conforme se depreende do referido documento, as justificativas 

apresentadas são compatíveis com a Resolução 054/2011, sendo em sua 

maioria por falta de conteúdo equivalente e disciplina não cursada na 

instituição de origem. Assim, não há que se falar, em um primeiro momento, 

na existência de vícios dos atos administrativos, necessitando sim de 

dilação probatória quanto ao alegado pelo Autor. Nesse passo, acolho o 

presente Embargos Declaratórios, sanando as omissões e contradições 

alegadas, mas nega-lhe provimento, mantendo o indeferimento da tutela de 

urgência suscitada. Dispensada a audiência de conciliação, em razão da 

natureza da ação. Cite-se a parte promovida para que, caso queira, 

conteste a demanda. Intimem-se as partes acerca da presente decisão. 

Cumpra-se.” CÁCERES, 29 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005701-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005701-94.2018.8.11.0006. REQUERENTE: NATHALIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS com EFEITOS 

INFRINGENTES apresentados por NATHÁLIA DE OLIVEIRA contra decisão 

proferida no ID n. 15730181, alegando a existência de contradição. No 

caso, a parte reclamada sustenta que a decisão atacada foi silente quanto 

à alegação de existência de vícios administrativos que geraram notórias 

ilegalidades dos atos praticados pela Administração Publica. Ante o 

exposto, acolho os embargos de declaração, com fundamento no artigo 48 

da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a irregularidade, modificando a 

decisão passando a ter a seguinte redação: “Vistos, etc. Em síntese, 

alega a requerente ter sido aprovada na seleção para transferência do 

seu curso para o Campus de Cáceres. Aduz ainda que, ao efetuar o 

pedido de aproveitamento de estudos, teve certas disciplinas negadas 

para fins de aproveitamento. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo 

em sede de tutela de urgência o aproveitamento das disciplinas negadas. 

É o que merece relato. Passa-se a decidir. Pois bem. Reporta-se ao pedido 

de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. 

Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o 

deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

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

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil É o caso de 

indeferimento da medida. O Autor argumenta que teve negado o 

deferimento de matrícula em 12 (doze) disciplinas, entretanto, ao analisar 

cada indeferimento identificou diversas incongruências como 

indeferimentos apócrifos, justificativas vazias e matérias deferidas no 

processo, mas incluídas na planilha como negada, e ainda, matéria 

indeferida por incompatibilidade de conteúdo da grade curricular. Insta 

salientar que se trata de programa de transferência de uma universidade 

para outra, neste caso da Faculdade FAMP (Faculdade Morgana Potrich) 

para a UNEMAT (Universidade do Estado de Mato Grosso), sendo 

indispensável a análise de compatibilidade de grade curricular, 

observando-se as regras contidas na Resolução n. 054/2011 da UNEMAT. 

Nesse sentido, conforme dispõe o art. 37 da referida Resolução 

estabelece que ocorrer o aproveitamento de estudos deverá ser 

identificada a similitude de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de 

equivalência da carga horária, dispensando qualquer adaptação de 

suplementação de carga horária (§ único, art. 37). “Art. 137 – A 

equivalência de estudos deverá ser concedida desde que haja, no mínimo, 

75% (setenta e cinco por cento) de similitude entre o conteúdo 

programático analisado e o conteúdo programático do componente 

curricular pretendido, além de ter pelo menos 75 % (setenta e cinco por 

cento) equivalência de carga horária. Parágrafo Único – A comprovação a 

que se refere este artigo implica na dispensa de qualquer adaptação e da 

suplementação de carga horária.” E ainda, para aproveitamento parcial de 

matéria, faz-se necessário similitude do conteúdo, mais carga horária 

entre 60% e 74% de compatibilidade, sendo que neste caso o art. 38 da 

referida resolução dispõe a necessidade do acadêmico cumprir um plano 

de trabalho de complementação. Entretanto, no caso dos autos, 

analisando o processo de “Aproveitamento de Estudos”, ou melhor, parte 

dele juntado nos autos, não foi possível identificar qualquer ilegalidade do 

ato atacado, fugindo assim, a princípio, do poder de agir do judiciário. 

Conforme se depreende do referido documento, as justificativas 

apresentadas são compatíveis com a Resolução 054/2011, sendo em sua 

maioria por falta de conteúdo equivalente e disciplina não cursada na 

instituição de origem. Assim, não há que se falar, em um primeiro momento, 

na existência de vícios dos atos administrativos, necessitando sim de 

dilação probatória quanto ao alegado pelo Autor. Nesse passo, acolho o 

presente Embargos Declaratórios, sanando as omissões e contradições 

alegadas, mas nega-lhe provimento, mantendo o indeferimento da tutela de 

urgência suscitada. Dispensada a audiência de conciliação, em razão da 

natureza da ação. Cite-se a parte promovida para que, caso queira, 
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conteste a demanda. Intimem-se as partes acerca da presente decisão. 

Cumpra-se.” CÁCERES, 29 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005008-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE CRISTINA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005008-13.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JULIANE CRISTINA CORREA 

REQUERIDO: RAPIDO TRANSPAULO LTDA Vistos, etc. Em síntese, alega a 

Requerente que, recebeu um comunicado de disponibilização de seu nome 

para negativação em órgão de proteção ao crédito – SERASA, em 

16.01.2018, por uma dívida já saldada. Aduz ainda, em razão da relação 

contratual que teve com a empresa requerida foi devidamente 

resolvida/quitada, aportando o comprovante de pagamento do débito em 

questão. Com isto, recorreu ao judiciário, postulando em sede de tutela de 

urgência a exclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. É o 

que merece relato. É o necessário. Os fatos narrados na inicial, bem como 

os documentos a ela acostados permitem, nesta fase inicial, a conclusão 

da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a 

concessão de antecipação de tutela liminarmente. Por outro lado, também 

não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado o perigo 

da irreversibilidade, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada, surgindo novos fatos 

que assim autorizem. Assim entendendo, DEFIRO PARCIALMENTE O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA feito pela parte Requerente e determino 

a Requerida que providencie, a suspensão do nome da Requerente dos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, referente a um débito no 

valor de no valor de R$ 218,11 (duzentos e dezoito reais e onze 

centavos), até decisão ulterior, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), contados da intimação 

desta decisão. Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte Requerente, 

com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005358-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ENELCIDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005358-98.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO ENELCIDIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Em síntese, alega a 

Requerente que, é servidor público e fez financiamento consignado em 

folha junto ao Requerido, em 68 parcelas de R$ 76,49 (setenta e seis reais 

e quarenta e nove centavos), cujas parcelas deveriam ser descontadas 

efetivamente em seu contracheque. Aduz ainda, que a partir do mês 

05/2018 a Requerida iniciou o desconto do financiamento indevidamente 

na conta corrente do Requerente, bem como no contracheque, ou seja, o 

valor era descontado duas parcelas por mês. Com isto, recorreu ao 

judiciário, postulando em sede de tutela de urgência a exclusão o débito 

em conta corrente do Requerente. É o que merece relato. É o necessário. 

Os fatos narrados na inicial, bem como os documentos a ela acostados 

permitem, nesta fase inicial, a conclusão da existência de elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, a justificar a concessão de antecipação de 

tutela liminarmente. Por outro lado, também não vislumbro na antecipação 

do provimento jurisdicional almejado o perigo da irreversibilidade, pois que 

nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer 

tempo revogada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Assim 

entendendo, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

feito pela parte Requerente e determino a Requerida que providencie, a 

suspensão do débito em conta corrente do requerente do financiamento 

consignado realizado com a empresa reclamada, até decisão ulterior, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa diária 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), contados da intimação desta decisão. Anoto, outrossim, que o 

fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito 

do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006085-57.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA REQUERIDO: JAILTON LEITE, ELSON PESSOA Vistos, etc. Em 

síntese, o Requerente alega que na data de 15 de dezembro de 2011 

vendeu um veículo “marca GM/PRISMA/MAXX, placa NPJ4400, Renavan 

169051790, ano/modelo de fabricação 2009/2010, de cor preta” ao 

Requerido, através do garagista Elson Pessoa e seu filho Adriano, aos 

quais foi entregue o Certificado de Registro do Veículo (CRV), ficando 

estes responsáveis pela posterior transferência e comunicado de venda 

junto ao DETRAN/MT. Relata ainda o Requerente, que o veículo, apesar de 

vendido a mais de 07 anos até a presente data não ocorreu a 

transferência, nem o comunidade de venda junto ao órgão competente, 

razão pela qual foi surpreendido com cobrança/comunicado de protesto 

por dívida ativa, vindo a tomar conhecimento que existem diversos débitos 

junto a PGE e ao DETRAN/MT, referentes a IPVA, DPVAT, multas e 

honorários, todos vinculados ao veículo acima indicado. Deste modo, 

requer a tutela de urgência para busca e apreensão do veículo objeto da 

venda; e no mérito, a condenação dos Réus ao pagamento da indenização 

por danos materiais e danos morais. Vieram-me os autos conclusos. É o 

necessário. Quanto à tutela de urgência, é caso de indeferimento da 
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medida. O deferimento da tutela de urgência “inaudita altera pars” 

pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a não 

violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes. O 

pedido formulado pelo Autor em sede de liminar carece de elementos para 

subsidiar seu deferimento nesta fase processual, posto que o suposto 

direito alegado pelo Requerente não diz respeito a posse ou propriedade 

do bem, mas sim sobre débitos relacionados ao mesmo. Para o fim 

almejado pelo Autor, qual seja, insurgir contra débitos gerados quando o 

bem já não lhe pertencia nem estava em sua posse, existem outros meios 

adequados. Dessa forma, não estando demonstrado nos autos os 

requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que 

se impõe. Isto posto, INDEFIRO o pedido postulado a título de tutela de 

urgência. Recebo a petição inicial, eis que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do 

CPC. Cite-se o(s) Requerido(s) para que, caso queira(m), conteste(m) a 

presente ação. Intimem-se as partes da presente decisão, bem como da 

audiência designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Cumpra-se. CÁCERES, 30 de outubro de 2018. Juiz(a) 

de Direito
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Processo Número: 1000607-68.2018.8.11.0006
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000607-68.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LENIR DELUQUI MORALECO 

REQUERIDO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A Vistos, etc. Em síntese, a parte 

Requerente alega que foi surpreendida com a informação de que seu 

nome estava com restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Aduz 

ainda, que buscou informação e verificou a existência de 01 (uma) 

pendência junto à empresa AGIPLAN, sendo ela no valor R$ 625,59 

(seiscentos e vinte e cinco reais cinquenta e nove centavos), tendo como 

referência o contrato nº 906003. Afirma ainda a Requerente, que jamais 

manteve qualquer vínculo com a Requerida que pudesse ensejar tal ato, 

razão pela qual recorre ao judiciário. Deste modo, requer a tutela de 

urgência para o fim de determinar que a Requerida exclua o nome do 

requerente dos órgãos de restrição. Vieram-me os autos conclusos. É o 

necessário. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 

do mesmo diploma legal. No entanto, a narrativa e documentos 

apresentados pela parte autora não permitem, nesta fase inicial, a 

conclusão da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a 

justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente. Desse modo, 

indefiro, por ora, o pedido de liminar pretendido. No mais, e aguarde-se a 

realização da audiência designada. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Pr. 159337 – 7088-40.2013.811.0006

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: WILSON COSTA MARQUES JÚNIOR

ADVOGADO: DR. ADRIANO COLLÉGIO ALVES

 Vistos etc; O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

interpôs a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, em desfavor de Wilson Costa Marques Junior, devidamente 

qualificado, instruído pelo Inquérito Civil n.º 27/2012, registrado sob o SIMP 

n. 002931-013/2012, que o requerido foi autuado pela conduta ilícita 

praticada contra o meio ambiente na Chácara Sol Nascente, situada nesta 

Comarca de Cáceres/MT. Foi constatado que o requerido degradou área 

de preservação permanente (APP) para instalar e manter em 

funcionamento viveiros de piscicultura, sem aprovação prévia do órgão 

ambiental competente e sem licenciamento ambiental único, nas 

coordenadas geográficas: S 16º1’35,3" W 57º32’28,5". Além disso, 

verifica-se que a propriedade não possui a outorga de captação direta 

e/ou diluição de efluentes em corpo hídricos para a atividade de 

piscicultura, conforme observado no relatório técnico n.º 

139/11/DUDC/SEMA-MT. Após a inspeção da equipe da Sema, foram 

lavrados o Auto de Inspeção n. 147733 e notificação 139932, ambos com 

data de 28.11.2011, notificação n. 139928, de 20.10.2011. Não obstante, 

foi noticiado para providenciar o CAR da propriedade onde se localiza a 

nascente que abastece os viveiros antigos da Chácara Sol Nascente de 

propriedade do requerido, e por fim, foi encaminhada comunicação interna 

a coordenadoria de licenciamento de propriedades rurais da Sema, para 

retificação do Cadastro Ambiental Rural – CAR, protocolo sob o n. 

293480/2011. Nos autos consta Comunicação Interna n. 460/DUDC/SEMA 

enviada em 03.11.2011 relato de que houve vistoria no imóvel rural que 

possui curso d´água que não foi informado no projeto CAR. Depois de 

discorrer sobre o direito aplicável na espécie e da conduta dita nociva do 

Requerido, o qual explora sua propriedade de forma lesiva aos interesses 

coletivos da sociedade, em total desrespeito às normas ambientais, 

causando prejuízo ao ecossistema, o Ministério Público pugna pela 

concessão da tutela antecipada para determinar a paralisação imediata da 

atividade de piscicultura, tendo em vista que não possuem o CAR, nem 

LAU, bem como se abstenha de exercer qualquer atividade similar no 

local, somente retornando seu exercício com autorização do órgão 

ambiental competente. O Relatório Técnico de Inspeção nº 

139/11/DUDC/SEMA encontra-se juntado às fls. 16/23. Às fls. 82/83 

encontra-se encartada decisão deferindo o pedido de antecipação de 

tutela, determinando a requerida a paralisação imediata da atividade ilegal, 

evidenciando-se de forma irrefutável o dano ambiental até então 

perpetrado, configurando os requisitos do "fumus boni iuris" e do 

"periculum in mora". O Requerido devidamente citado, por sua d. causídica, 

apresentou contestação, alegando que o empreendimento é dispensado 

de licenciamento ambiental e que o curso d´água que percorre a lateral 

dos viveiros é excluído de ter em suas faixas marginais APP, bem como, 

que a presente ação seja julgada improcedente (fls. 85/101). O Ministério 

Público apresentou impugnação à contestação, manifestando-se pela 

rejeição da contestação e consequentemente, pelo prosseguimento da 

ação (fls. 135/138). Decisão de fls. 146 nomeia o perito Dr. José Ricardo 

Castrillon Fernandes para realizar inspeção na propriedade rural do 

requerido, assim como apresente relatório técnico. Laudo técnico do perito 

nomeado às fls. 158/171, conclui que atualmente estão sendo adotadas 

técnicas para mudar o curso topográfico natural do fluxo de água que 

advém da propriedade a montante da piscicultura do Sr. Wilson Marques 

Junior. Esta está sendo encanada e direcionada para o outro lado da 

estrada, impedindo a mesma de fluir pelo canal lateral aos tanques. 

Outrossim, o expert acima afirma que existe um esgoto a céu aberto na 

lateral da estrada, assim como coincidentemente a represa foi esvaziada 

no período da perícia. Termo de audiência de instrução e julgamento de fls. 

181/184, informa que foram ouvidas as testemunhas Alysson Eronil da 

Silva Lica, Heloisio Jose Benacchio, assim como determinada a 

redesignação da audiência instrutória para oitiva das testemunhas da 

defesa. Audiência instrutória de fls. 191/197, foi ouvida as testemunhas 

Fernando Hiroshi Aburaya, Elder feliz Macedo, o informante felicio Teiji 

Kawai, o requerido Wilson Costa Marques Junior. Ao final da instrução, foi 

dado prazo para o MP manifestar quanto à revogação da liminar, assim 

como prazo para as partes apresentarem as razões finais. O 

representante do Ministério Público apresentou as razões finais reiterando 

os fundamentos de fato e de direito, requerendo seja julgada procedente 

os pedidos finais acostados, vez que restou devidamente comprovado 

que o requerido causou dano à área de preservação permanente (fls. 

198/202). A defesa apresentou razões finais às fls. 204/211, reafirmando 

que o empreendimento é dispensado de licenciamento ambiental e que o 

curso d´água que percorre a lateral dos viveiros é excluído de ter em suas 

faixas marginais APP, bem como, que a presente ação seja julgada 

improcedente. Em seguida, vieram-me os autos conclusos para prolação 
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de sentença com resolução de mérito. É o necessário relatório. 

Fundamento e Decido. Cumpre, primeiramente, consignar que o instituto 

jurídico do julgamento antecipado da lide encontra esteio, como se sabe, 

no art. 355 do Código de Processo Civil Brasileiro. É aplicável nas 

hipóteses de revelia e naquelas em que a discussão verse sobre matéria 

de direito ou sobre matéria de direito e de fato, não havendo necessidade 

de se produzir prova em audiência. O julgamento antecipado homenageia o 

princípio da economia processual, permitindo uma rápida prestação da 

tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções, o que é o caso dos autos, motivo pelo qual 

passo a julgar antecipadamente o presente feito. Embora sejam de fato e 

de direito as questões postas a exame, a rigor, não demandam a 

realização de qualquer outra prova, sendo, pois, suficientes as até aqui 

produzidas, daí porque passo a julgar antecipadamente o presente feito. 

Do mérito. Trata-se de ação de ação civil pública proposta pelo Ministério 

Público em desfavor de Wilson Costa Marques Junior, devidamente 

qualificado nos autos, objetivando a paralisação imediata da atividade de 

piscicultura, tendo em vista que não possuem o CAR, nem LAU, bem como 

se abstenha de exercer qualquer atividade similar no local, somente 

retornando seu exercício com autorização do órgão ambiental competente. 

Inicialmente, insta esclarecer que a Lei nº 7.347/85 rege as ações civis 

públicas na seara ambiental, portanto, consoante dispõe a legislação 

pertinente, passo a análise do mérito. As condutas e atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 

físicas ou jurídicas, às sanções penais administrativas, independente da 

obrigação de reparar os danos causados, na forma do artigo 14, § 1º, da 

Lei Federal nº 6.938/81. O referido dispositivo legal deixa claro que a 

responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente é objetiva; 

portanto, independe da comprovação de qualquer elemento subjetivo para 

a configuração da responsabilidade civil. Nestes termos, transcrevo o art. 

14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, verbis: "Art. 14 - Sem prejuízo das 

penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não 

cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos 

inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade 

ambiental sujeitará os transgressores: § 1º - Sem obstar a aplicação das 

penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 

independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os 

danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 

atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade 

para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados 

ao meio ambiente." Desse modo, aquele que perpetua a lesão ao meio 

ambiente cometida por outrem, também, está praticando o ato ilícito. A 

obrigação da conservação é automaticamente transferida do alienante 

para o adquirente, independentemente se este último causou ou não o 

dano (Resp. 217.858/PR). Cumpre salientar que compete ao Poder Público 

o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, para o uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida da presente e das futuras gerações. Ressalte-se que o inciso VII, do 

§1º, do art. 225 da Constituição Federal prescreve que "Todos têm direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 

futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, 

incumbe ao Poder Público: VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na 

forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 

provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade". 

Ainda, dispõe o §3º, do supracitado artigo, verbis: "§ 3º As condutas e 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados." Do 

mesmo modo, em matéria envolvendo direito ambiental, a responsabilidade 

por eventual dano é objetiva e solidária. A exclusão da responsabilidade 

em decorrência de culpa exclusiva de outrem não procede, observado o 

teor do artigo 14, § 1º, da Lei 6.938/81. Deste modo, significa dizer que o 

autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo tenha ou não agido com 

culpa, e que só será dispensado do pagamento se provar que o prejuízo 

ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva do 

prejudicado - o que não é caso em análise. Logo, restando comprovada a 

ocorrência do dano ambiental, necessária à responsabilização do 

Requerido, mormente quando não podemos privilegiar o direito individual 

em detrimento do direito coletivo, principalmente, a um meio ambiente 

saudável e equilibrado, sob pena de estarmos condenando as futuras 

gerações a conhecerem áreas florestais em fotografias antigas de 

museus. Verifico conforme o relatório técnico de inspeção n.º 

095/13/DUDC/SEMA-MT, que o empreendimento do requerido totaliza 3.500 

(três mil e quinhentos) metro quadrados de lâmina d´água acumulada, 

classificada quanto ao tamanho como pequena piscicultura. Nesse 

sentido, a Lei 10.669/2018 (Altera e revoga dispositivos da Lei nº 8.464, 

de 04 de abril de 2006, altera dispositivo da Lei nº 9.408, de 01 de julho de 

2010), prevê quanto aos piscicultores com até 05 (cinco) hectares de 

lâmina d´água, o artigo a seguir: Art. 1º Fica alterado o caput e 

acrescentado o parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 9.408, de 1º de julho 

de 2010, modificada pela Lei nº 9.933, de 07 de junho de 2013, passando 

a vigorar com a seguinte redação: "Art. 4º Os piscicultores com até 5 

(cinco) hectares de lâmina d’água em tanque escavado e represa ou até 

10.000 (dez mil) metros cúbicos de água em tanque-rede ficam 

dispensados de licenciamento ambiental e outorga, bem como do 

pagamento de taxas de registro e outorga de água, devendo, porém, 

preencher cadastro junto ao Órgão de Defesa Sanitária Animal do Estado. 

Parágrafo único. Ficam obrigados os piscicultores a preencher cadastro 

junto ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA/MT, 

após instalação do tanque escavado, tanquerede ou represa". Nesse 

sentido, tem-se que merecem ser acolhidos os pedidos formulados pelo 

Requerente na inicial, ressaltando que, nestas circunstâncias, cumpria ao 

Requerido trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar o cadastro junto ao Órgão de Defesa Sanitária Animal do 

Estado quanto a atividade de piscicultura, assim como a outorga do Órgão 

Ambiental competente para realizar a captação direta de fluentes, o que 

não o fez. A alegação da defesa não merece ser acolhida, vez que afirma 

que o requerido não pleiteou as licenças ambientais pertinentes por ser 

dispensado. Contudo, conforme transcrito a lei vigente acima, ainda que o 

requerido não precise pleitear a licença ambiental, ele está obrigado a 

preencher cadastro junto ao INDEA/MT, após a instalação do tanque, o 

que não restou comprovado nos autos se realizou tal cadastro. 

Igualmente, o próprio requerido afirma nas declarações prestadas na 

Promotoria de Justiça (fls. 49), que adquiriu a propriedade com 15 ou 16 

tanques, assim como construiu mais 08 tanques. Apesar de afirmar que 

pediu autorização junto a Sema, o requerido não faz prova do registro da 

atividade junto ao Indea. Ademais, o requerido afirma que protocolou o 

pedido do registro CAR de sua propriedade junto a Sema, trazendo aos 

autos o protocolo do pedido. Entretanto, verifico que o cadastro do então 

hoje, SINCAR, nada tem a ver com o registro da atividade desenvolvida na 

propriedade. Nesse sentido, ainda que a propriedade estivesse 

regularizada com o SINCAR, o que também não o fez, não o isenta da 

obrigatoriedade do registro da atividade de piscicultura. Como se não 

bastasse, o requerido adotou medidas para alterar o curso do fluxo de 

água que advém de sua propriedade para o abastecimento dos tanques. 

Nesses termos, o requerido foi notificado quanto à necessidade de 

outorga para captação direta ou diluição de efluentes em corpos hídricos 

para exercer a atividade de piscicultura, bem como foi verificado que tal 

situação não estava vetorizado no CAR protocolado pelo requerido (fls. 

17/20). Na pericia realizada na propriedade do requerido restou 

constatado o desvio do curso d´água e que se trata de uma nascente de 

característica perene, assim como o perito nomeado, afirma que 

"atualmente, estão sendo adotadas técnicas para mudar o curso 

topográfico natural do fluxo da água que advém da propriedade a 

montante da piscicultura do Sr. Wilson. Esta está sendo encanada e 

direcionada para o outro lado da estrada, impedindo a mesma de fluir pelo 

canal lateral aos tanques de piscicultura." (fls. 170). O perito nomeado, 

ainda informou, que nos dias da realização da perícia, em um período não 

superior a 48 (quarenta e oito) horas, uma das represas foi drenada 

(esvaziada), reduzindo o volume de armazenamento e eliminando o 

transbordamento da água, conforme demonstrado nas fotos e vídeos 

aportados pelo perito às fls. 166/168, CD-ROM de fls. 171. Assim, tem-se 

que o deslinde do feito há mais de 05 (cinco) anos, o requerido não 

apresentou em nenhuma das suas manifestações qualquer documento 

comprobatório da outorga para o desvio do fluxo da água da sua 

propriedade, assim como não juntou cópia do registro da atividade de 

piscicultura no INDEA. Assim, as leis vigentes preveem que a exploração 

dos meios naturais deve ser autossustentável, deve sustentar a 

exploração contínua e permanente destes meios, não os exaurindo em 

definitivo, preservando-os, para tê-los à disposição da população, e para 

manter o equilíbrio da vida e da natureza. Nesse sentido, para manter a 

exploração autossustentável a legislação deve ser obedecida. Assim, o 
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requerido deveria ter feito o registro da atividade junto ao INDEA, para que 

o referido órgão tivesse conhecimento da construção das oito represas, o 

que não o fez. Nesse diapasão, dispõe o artigo 6º do Código Estadual do 

Meio Ambiente, verbis: "Art. 6º Compete à Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente - SEMA: I - formular, propor e executar a política estadual do 

meio ambiente; II - exercer o poder de polícia administrativa ambiental, no 

âmbito do Estado de Mato Grosso, através de: a) licenciamento ambiental 

das atividades utilizadoras dos recursos ambientais, efetiva ou 

potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente; b) 

fiscalização e aplicação das penalidades por infração à legislação de 

proteção ambiental; c) controle e monitoramento das atividades de 

exploração dos recursos minerais, hídricos, florestais e faunísticos; (...)." 

Por conseguinte, o Requerido deveria ter observado a Lei vigente, como 

não o fizera, deverá reparar o dano ambiental causado a nascente de sua 

propriedade, haja vista a responsabilidade objetiva, independente de 

culpa, e o nexo causal entre o dano ambiental e a conduta lesiva. 

Tecnicamente, o PRAD refere-se ao conjunto de medidas que propiciarão 

à área degradada condições de estabelecer um novo equilíbrio dinâmico, 

com solo apto para uso futuro e paisagem esteticamente harmoniosa. Tal 

plano engloba a confecção do cronograma físico-financeiro da 

recuperação ambiental proposta, assim como, a indicação do uso futuro 

pretendido. As principais atividades que consolidam um plano de 

reabilitação ou recuperação de área degradada podem ser sumarizadas 

da seguinte forma: Caracterização e avaliação da degradação ambiental: • 

Definição dos objetivos e análise das alternativas de recuperação; • 

Definição e implementação das medidas de recuperação: revegetação 

(estabilização biológica), geotécnica (estabilização física), e remediação 

ou tratamento (estabilização química). • Proposições para monitoramento e 

manutenção das medidas corretivas implementadas. O objetivo amplo do 

PRAD é a garantia da segurança e da saúde pública, através da 

reabilitação das áreas perturbadas pelas ações humanas, de modo a 

retorná-las às condições desejáveis e necessárias à implantação de um 

uso pós-degradação previamente eleito e socialmente aceitável. O instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 

especialmente no que concerne aos procedimentos relativos à reparação 

de danos ambientais, consoante a Instrução Normativa de nº 4, de 13 de 

abril de 2011, afirmou: "Art. 13. O monitoramento e consequente avaliação 

do PRAD e do PRAD Simplificado é de 03 (três) anos após sua 

implantação, podendo ser prorrogado por igual período". De acordo com o 

artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, o Requerido é o responsável pela 

degradação do meio ambiente, devendo arcar com a reparação dos danos 

atinentes à área degradada, ou seja, prover um projeto técnico para 

recuperação, devendo fazê-lo mediante a contratação de profissional 

especializado, com apresentação, inclusive, de projeto técnico. Além do 

mais, em caso de descumprimento da medida, será o infrator multado 

diariamente e, ainda, sob pena de concorrer com o embargo da área. De 

tal arte, a ação merece ser julgada procedente em parte, culminando ao 

requerido a obrigação de fazer, consistente em cumprir integralmente a 

recuperação da área degradada, conforme se depreende do auto de 

infração emitido pela SEMA, restaurando a nascente de característica 

perene, semelhante àquela primitiva da região. Analisando-se a questão 

posta em discussão, com todos os documentos trazidos à colação e as 

alegações expendidas, conclui-se que o direito milita em favor da parte 

requerente, mormente porque o Requerido não logrou êxito em rebater as 

alegações iniciais e modificar ou desconstituir o direito invocado, 

inexistindo prova em contrário. Ressalte-se que a presente ação tramita 

desde o ano de 2013, logo, houve decurso de lapso temporal considerável 

e suficiente para apresentação dos competentes documentos 

comprobatórios, os quais deveriam ter sido aportados aos autos pelo 

Requerido, o que não ocorreu. Assim, pelas razões expendidas, outra 

alternativa não resta senão julgar parcialmente procedentes os pedidos 

aduzidos na inicial. Diante do exposto, com fundamento no art. 13 da Lei 

Federal 7.347/85 c/c art. 487, I, do Código de Processo Civil julgo 

parcialmente procedente o pedido inicial para o fim condenar o Requerido 

Wilson Costa Marques Junior ao cumprimento da obrigação de fazer, 

consistente em recuperar a área a nascente perene degradada através 

de projeto de recuperação – PRAD, elaborado por "expert", com fulcro no 

art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, assim como comprovar o cadastro junto 

ao Órgão de Defesa Sanitária Animal do Estado quanto à atividade de 

piscicultura. Deverá o Requerido apresentar nos autos, no prazo de 90 

(noventa) dias, o PRAD – Projeto de Recuperação de Área Degradada, 

sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais). Ainda, condeno o Requerido a pagar indenização pelo dano 

causado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMAM, no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no artigo 13, da Lei nº 7.347/85. 

Oficie-se à SEMA acerca da presente. P. R.I. e, após, certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cáceres, 18/10/2018. Hanae Yamamura de 

Oliveira, Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005549-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEODORO BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005549-46.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE TEODORO BISPO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação 

Repetição Indébito – Tutela Provisória de Urgência proposta por JOSÉ 

TEODORO BISPO em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Verifica-se 

dos autos certa divergência quanto ao real endereço do Autor, posto que 

na inicial foi informado um endereço, se fazendo acompanhar de um 

comprovante com outro endereço, além de estar em nome de terceiro. 

Intimado para juntar comprovante de endereço em nome da parte, o 

Requerente acostou novo comprovante de endereço, em nome de terceiro 

e constando outra localização. Por fim, não há que se falar em ausência 

de oportunidade para a correção da falha, vez que a parte foi 

devidamente intimada para sanar o vício, razão pela qual INDEFIRO a 

inicial. Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem exame do mérito, 

nos termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil. Sem custas e despesas processuais. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo. Cumpra-se Intimem-se. CÁCERES, 26 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004734-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

STEFFANY KAROLINY SOUZA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004734-49.2018.8.11.0006. REQUERENTE: STEFFANY KAROLINY 

SOUZA DE CAMPOS REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Vistos etc. Trata-se de reclamação cível proposta por 

STEFFANY KAROLINY SOUZA DE CAMPOS em desfavor de EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. Infere-se dos autos que o 

Requerente foi intimado para emendar a inicial, consistente em colacionar 

em nome da parte autora comprovante de endereço, deixando transcorrer 

o prazo sem que houvesse qualquer manifestação. Por fim, não há que se 

falar em ausência de oportunidade para a correção da falha, vez que a 

parte foi devidamente intimada, conforme ID n. 10903590, razão pela qual 

INDEFIRO a inicial. Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem exame 

do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e despesas processuais. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo. Cumpra-se Intimem-se. CÁCERES, 29 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005006-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONY APARECIDO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005006-43.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LEONY APARECIDO ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por LEONY APARECIDO 

ARAÚJO NINES VIEIRA, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. 

Verifica-se dos autos certa divergência quanto ao real endereço do Autor. 

Intimado para juntar comprovante de endereço em nome da parte, o 

Requerente acostou comprovante de endereço em nome de terceiro não 

informando o vínculo entre as partes, assim como endereço diverso da 

inicial. Por fim, não há que se falar em ausência de oportunidade para a 

correção da falha, vez que a parte foi devidamente intimada para sanar o 

vício, razão pela qual INDEFIRO a inicial. Diante do exposto, julgo extinto o 

processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único 

c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e 

despesas processuais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se Intimem-se. CÁCERES, 29 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 152795 Nr: 2-18.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLI RAMOS PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos etc,

 Necessária à readequação da pauta, em virtude de que esta Magistrada, 

na data designada para a audiência, estará realizando o curso de 

“Formação Continuada para Magistrados”, que se realizará nos dias 08 e 

09 de novembro de 2018, razão pela qual, redesigno o ato processual 

para o dia 03 de abril de 2019, às 14h30min.

Expeça-se mandado de condução coercitiva para as testemunhas Patrícia 

Rodrigues, Adão Manoel da Costa e João Batista Pereira Dias.

Intime-se a testemunha Agostinho Alves da Silva Mendonça, o acusado 

Darci Ramos Peixoto, e a Defensoria Pública.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238255 Nr: 6810-63.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO COSTA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc,

Certificada a tempestividade do Recurso de Apelação interposto pelo réu 

FERNANDO DA COSTA PRADO, conforme se infere à fl. 77, recebo-o.

Dê-se vista dos autos à Defesa para que, no prazo legal, apresente as 

razões recursais; após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

que ofereça as contrarrazões.

Juntadas as devidas peças, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 238359 Nr: 6874-73.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃOMAR BARROS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 Vistos etc,

 Necessária à readequação da pauta, em virtude de que esta Magistrada, 

na data designada para a audiência, estará realizando o curso de 

“Formação Continuada para Magistrados”, que se realizará nos dias 08 e 

09 de novembro de 2018, razão pela qual, redesigno o ato processual 

para o dia 03 de abril de 2019, às 15h30min.

Requisite-se a testemunha a ser ouvida.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência 

redesignada.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 196105 Nr: 1129-83.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON LUIZ DE OLIVEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT, LINNET MENDES DANTAS - 

OAB:18292/MT

 Vistos etc,

 Necessária à readequação da pauta, em virtude de que esta Magistrada, 

na data designada para a audiência, estará realizando o curso de 

“Formação Continuada para Magistrados”, que se realizará nos dias 08 e 

09 de novembro de 2018, razão pela qual, redesigno o ato processual 

para o dia 03 de abril de 2019, às 16h00min.

Expeça-se mandado de condução coercitiva para a vítima, como requer o 

parquet e concorda a defesa técnica (fl. 60).

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 218734 Nr: 6138-89.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE DOS ANJOS ARRUDA, EMERSON 

JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 Vistos etc,

 Necessária à readequação da pauta, em virtude de que esta Magistrada, 

na data designada para a audiência, estará realizando o curso de 

“Formação Continuada para Magistrados”, que se realizará nos dias 08 e 

09 de novembro de 2018, razão pela qual, redesigno o ato processual 

para o dia 03 de abril de 2019, às 16h30min.

Intime-se o acusado, a i. Defesa, bem como as testemunhas a serem 

ouvidas, requisitando-as, caso necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 215376 Nr: 3301-61.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERICK ROBERTO ANDRÉ RODRIGUES, 

AMANDA KESS AGUILHERA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos etc,

 Necessária à readequação da pauta, em virtude de que esta Magistrada, 

na data designada para a audiência, estará realizando o curso de 

“Formação Continuada para Magistrados”, que se realizará nos dias 08 e 

09 de novembro de 2018, razão pela qual, redesigno o ato processual 

para o dia 03 de abril de 2019, às 13h30min.

Intimem-se os acusados, requisitando o réu Derick Roberto André 

Rodrigues, que se encontra preso.

Intimem-se a i. Defesa dos réus, bem como as testemunhas a serem 

ouvidas, requisitando-as, caso necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223813 Nr: 9814-45.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTA MARIA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTEÇA

PRAZO: 60 DIAS

FINALIDADE: INTIMAR o(s) réu(s) AUGUSTA MARIA CARDOSO, Filiação: 

Alexandrina Pinto de Miranda, data de nascimento: 08/02/1971, 

brasileiro(a), que procurado(a)(s) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foram 

encontrado(a)(s) serem intimados da r. sentença, que segue transcrito a 

parte final abaixo. Isto Posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente, o que 

faço para absolver a acusada AUGUSTA MARIA CARDOSO quanto à 

prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 

sob o manto do brocardo "in dubio pro reo" (art. 386 inciso VII, do Código 

de Processo Penal). Sem custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. DECISÃO/DESPACHO: Não 

sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a intimação por edital. 

Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano - 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, Hudilson Ledesma dos Santos - 

Oficial Escrevente, digitei. Cáceres - MT, 29 de outubro de 2018. 

FRANCISCO EDSON FANAIA - GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A.)

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001229-53.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR S FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001229-53.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA RÉU: 

MOACYR S FILHO Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 30 de 

outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001272-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN (AUTOR(A))

IVAN ROLLEMBERG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA ALVARENGA (RÉU)

SITE VOTUPORANGA TUDO (RÉU)

SITE DIARIO DA REGIÃO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001272-87.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN, IVAN ROLLEMBERG 

RÉU: SITE DIARIO DA REGIÃO, SITE VOTUPORANGA TUDO, LUCIANO DA 

SILVA ALVARENGA Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 30 de 

outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001263-28.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA OAB - MT25287/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Beto (RÉU)

DªCreuza Alarecida Oliveira (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001263-28.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA RÉU: JOSÉ BETO, 

DªCREUZA ALARECIDA OLIVEIRA Vistos etc. Faculto à parte autora a 

emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

declaração de hipossuficiência. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 30 de outubro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8948 Nr: 1518-67.1999.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Gimenes, Mário Luiz Griebeler, 

José Eduardo Rodrigues Gimenes.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Mariano Bridi - 

OAB:2619/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Intimo o executado José Rodrigues Gimenes para indicar a localização do 

imóvel matricula sob nº 11.249, em 05(cinco dias), advertindo-o, de se não 

fizer, considerar-se ato atentatório a dignidade da justiça, conforme 

despacho de fls.402.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32300 Nr: 687-38.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 62 de 621



 PARTE AUTORA: Isabel Rossanesi Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Desbessel, Alecxsandra Karlla Cândida 

Santos Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Bispo Bodnar - 

OAB:9214, Antonio Fernando Mancini - OAB:1581-MT, Elaine 

Ferreira dos Santos Mancini. - OAB:2.915/MT, Paula Teixeira da 

Silva - OAB:15.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 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 - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): HÉLIO DESBESSEL e ALECSANDRA KARLLA 

CÂNDIDA S. DESBESSEL

Localidade: ZONA RURAL - DIAMANTINO

Finalidade da Diligência: AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82829 Nr: 1641-45.2011.811.0005

 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: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Detumim Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059 - MT, Daniele Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6.057/MT, 

Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17.147, Renata S. Cauduro 

Napuri - OAB:OAB/RS 73.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimo o executado para cumprimento espontâneo da r. sentença, ou seja, 

proceder a entrega do bem móvel alienado fiduciariamente ou o pagamento 

do débito junto a cota de consórcio, sob pena de cumprimento de senteça, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35157 Nr: 15-93.2008.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio José Fantinel Baldo, Arduino dos 

Santos, Antoninha dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 Intimo as partes para manifestarem acerca do teor do Ofício nº 687/2018 

de fls. 259 verso, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4581 Nr: 144-21.1996.811.0005

 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): Moisés Orides da Silva

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para retirar o Edital de Intimação para publicação, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4581 Nr: 144-21.1996.811.0005

 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): Moisés Orides da Silva

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 144-21.1996.811.0005 – código 4581

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

PARTE REQUERENTE: Banco do Brasil S/A

PARTE RÉQUERIDA: Moisés Orides da Silva

INTIMANDO: Réu(s): Moisés Orides da Silva : brasileiro(a), estado civil e 

profissão ignorada, CPF: 132.797.852-20, RG nº 374.294 SSP/GO , 

Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO ACIMA QUALIFICADO, 

ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, PARA QUE FIQUE 

CIENTE DA PENHORA REALIZADA VIA RENAJUD SOB 01 MOTOCICLETA 

HONDA/CB 450 TR, PLACA KBL5289 GOL, E PARA QUERENDO 

MANIFESTE NO PRAZO LEGAL.

DECISÃO/DESPACHO: 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.

 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, Elisabete Maria 

Calciolari de Souza, digitei.

Diamantino - MT, 29 de outubro de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101763 Nr: 2351-26.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mike Transportes Rodoviarios Ltda-ME, Ozeas dos 

Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Silva e Souza - 

OAB:7.216/MT, Hermes Bezerra da Silva Neto - OAB:11405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Intimo os embargantes para manifestarem acerca da Impugnação aos 

Embargos de fls.311/315, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112420 Nr: 3911-66.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson da Costa Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127 A

 Intimo as partes acerca da data, horário e local designados para 

instalação dos tabalhos periciais, sendo:

DATA: 04 de dezembro de 2018

HORÁRIO: 09:30 hs
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LOCAL DE ENCONTRO: em frente ao Fórum de Diamantino.

OBSERVAÇÃO: As partes sairão do local de encontro até o local da 

vistoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 26399 Nr: 750-34.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denofa do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ramos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Guerrise - 

OAB:10.124/MT, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 Intimação da credora para manifestar acerca da informação de fls. 187, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

INFORMAÇÃO: "Documento Id: 48405, protocolado em: 24/10/2018 às 

15:50:15. Ofício nº 27/2018. C.D.L- Câmara de Dirigentes Lojistas de 

Cuiabá requer dentre outros, informar que os sistema rejeitou a inclusão, 

por falta de elementos indispensáveis,ou seja, além dos já mencionados, 

informar também: filiação, data de nascimento e valor da dívida em nome 

de Edson Ramos Alves"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88832 Nr: 1160-14.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denofa do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ramos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimação da credora para manifestar acerca da informação de fls. 288, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

"Documento Id: 48413, protocolado em: 24/10/2018 às 15:50:39. Ofício 

nº28/2018. C.D.L- Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá requer dentre 

outros, informar que os sistema rejeitou a inclusão, por falta de elementos 

indispensáveis,ou seja, além dos já mencionados, informar também: 

filiação, data de nascimento e valor da dívida em nome de Edson Ramos 

Alves."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124399 Nr: 574-98.2018.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antônio de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Gomes Guimarães - 

OAB:8701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18882/MT, Bruno Oliveira Castro - OAB:9237/MT, Emilia Carlota 

Gonçalves Vilela - OAB:13206, Gabriela Benine Salicio - OAB:18.244, 

Luize Calvi Menegassi - OAB:13700

 Intimação das partes para especificarem às provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 dias, conforme decisão de fls. 13/14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30248 Nr: 1302-62.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemir Santos Pinheiro, Naiara Dias Fiuza Silvestre, 

Erika Sanches Casati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilary Industria e Comercio de Confecções 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo os exequentes para manifestarem acerca da devolução da carta 

precatória por falta de pagamento de diligência, no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91224 Nr: 3392-96.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Matias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Top Car Veículos, Antonio de Brito, BV 

Financeira S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:MT 14.469-A, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Intimo o patrono da requerida - BV Financeira S/A para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuar o pagamento dos honorários periciais de fls. 146, no 

valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), nos termos da decisão 

de fls. 132/133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40865 Nr: 1401-27.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Zampieri, José Sebastião de Campos Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundial Cotton Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felicio Rosa Valarelli Junior - 

OAB:12.798-A MT

 Intimo o credor para retirar a Certidão, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101946 Nr: 2440-49.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edimar Freitas Fontana, Lucimeire Ladislau Lopes 

Fontana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Casa Nova Diamantino Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo as partes acerca da data, horário e local para instalação dos 

tabalhos periciais, sendo:

DATA: 04 de dezembro de 2018

HORÁRIO: 13:30 hs

LOCAL: residência dos requerentes, na Rua E, quadra 12, lote 10, 

Loteamento Bela Vista, Diamantino/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27501 Nr: 1535-93.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Usina Santana Comércio e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundial Cotton Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10603, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felicio Rosa Valarelli Junior - 

OAB:12.798-A MT, Luciana Ramos Fernandes - OAB:12378/MT

 Intimo o credora para retirar a Certidão Judicial Comprobatória de Dívida, 

no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89253 Nr: 1592-33.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Aurea C. da S. Moraes - ME, Aurea Cristina da Silva 

Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dibox Distribuidora de Alimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635/MT

 Intimo patrono do credor para manifestar acerca da certidão de fls. 320, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

CERTIDÃO FLS. 320.

"Certifico que DECORREU O PRAZO para que o executado intimado pelo 

DJE nº 10311, de 07/08/2018 e publicado no dia 08/08/2018, apresentasse 

impugnação a penhora online de fls. 316."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33002 Nr: 1264-16.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora C B Ltda, Arno Caponi, Jaime 

Edine Ruplo, Sandra Baierle, Edson Baierle, Adriana Baierle

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Caroline Freire Teixeira - 

OAB:15.662/MT

 Intimo patrono do credor para manifestar acerca da certidão de fls. 227, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

CERTIDÃO FLS. 227:

"Certifico que DECORREU O PRAZO para que o executado intimado pelo 

DJE nº 10308, de 02/08/2018 e publicado no dia 03/08/2018, se 

manifestasse acerca da penhora online de fls. 219/223. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89316 Nr: 1653-88.2013.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar José Tansini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Liber de Oliveira, Sebastiana Nery Liber, 

Manoel Leite da Silva, Antonio Danilo Trevisol Guerini, Suely Furlan da 

Silva, Sedilce Maria Ferrarini Guerini, Cesar Galvan, Município de 

Diamantino/MT, CDM ParticipaçãoSocietária e Bens Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Parma Timidati - 

OAB:16027/MT, Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 Intimo as partes para no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem acerca 

do Auto de Constatação de fls. 243/244, na forma de razões finais, 

conforme deliberado em audiênca de fls. 227.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87822 Nr: 82-82.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalgisa Rodrigues Santos Meira

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s)ADALGISA RODRIGUES SANTOS MEIRA

Localidade:RUA ALMIRANTE BATISTA DAS NEVES, CENTRO, 

DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência: PENHORABENS MÓVEIS/AVALIAÇÃO/INTIMAÇÃO

Nº CDA: 2009/7019

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103458 Nr: 3189-66.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Natal da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca das correspondências devolvida 

de fls.114/115, no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108510 Nr: 1816-63.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocivaldo Alquino de Lima, José Adalto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimo o credor para atualizar do débito, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2231 Nr: 155-84.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrícola Sperafico Sementes e Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nairo Rezino, Eder Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara de Lourdes Soares 

Orione e Borges - OAB:4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:17889/O

 Intimo a credora para requerer o que direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97566 Nr: 391-35.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Monteiro de Freitas-ME, Ruth Aiardes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruth Aiardes - OAB:15463, Ruth 

Aiardes - OAB:OAB/MT nº 15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Intimo patrona do credor para informar dados pessoais e bancários para 

liberação do Alvará referente aos honorários de sucumbencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11202 Nr: 1179-74.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Danilo Trevisol Guerini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Rogério de Bortoli Keller - OAB:29.238 RS, Sérgio 

Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 INTIMO os patronos das partes do teor do Ofício nº 691/2018 de fls. 251 
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para providências junto ao CRI.

Malote Digital. Cr: 81120183761271. Cartório do 1º Ofício Diamantino/MT. 

Ofício nº 691/2018 informando que para proceder a baixa é necessário o 

pagamento antecipado dos emolumentos, conforme artigo 14 da Lei 

6.015/73 - Lei de Registros Públicos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 22015 Nr: 883-13.2004.811.0005

 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: ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de ADM Exp. E 

Imp. S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Croácia Comércio e Locadora de Máquinas, 

Icec Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Ana Carolina Soares de Sousa - OAB:2653/TO, Vasco 

Ribeiro Gonçalves de Medeiros - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdoral Romão do 

Nascimento - OAB:4465-B, Gisandro Carlos Julio - OAB:265662/SP, 

Jeferson Alex Salviato - OAB:236655, Luiz Cláudio de Oliveira 

Nascimento - OAB:5475/MT, Maristela Fátima Morizzo Nascimento. 

- OAB:5.408/MT

 Intimo o requerido e denunciado à lide para manifestar acerca da petição 

e comprovante do pagamento de depósito de fls. 582/583, no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 128678 Nr: 2366-87.2018.811.0005

 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: Gildo Soares Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - 

Massa Falida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Schmidt - OAB:59.026/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18882/MT, Bruno Oliveira Castro - OAB:9237/MT, Emilia Carlota 

Gonçalves Vilela - OAB:13206, Gabriela Benine Salicio - OAB:18.244, 

José Renato Miglioli Cordovez - OAB:354.582 / MT, Luize Calvi 

Menegassi - OAB:13700, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - 

OAB:12007/MT, Vitor Franzon de Azevedo - OAB:OAB/MT 25.755

 INTIMAÇÃO do Embargante para manifestar acerca da impugnação de 

fls.29/33, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001252-96.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILZELEYSER SILVA REZENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001252-96.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: ILZELEYSER SILVA 

REZENDE Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. 

Relata a parte autora, que por força de instrumento particular, concedeu a 

parte demandada um empréstimo bancário, sendo entregue em garantia da 

dívida, por meio de alienação fiduciária, nos termos do DL nº 911/1969, o 

bem descrito na inicial, porém, a parte requerida tornou-se inadimplente 

com as obrigações assumidas, pelo que foi constituída em mora por meio 

de notificação extrajudicial e/ou protesto do título. Assim, requereu a 

concessão de medida liminar que determine a busca e apreensão do bem 

em questão. Instruiu a inicial com documentos. DECIDO. A concessão de 

liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação 

fiduciária pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, que 

poderá ser comprovada mediante notificação expedida por intermédio de 

Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do 

credor, nos termos do § 2º, art. 2º do DL nº 911/69. Após a análise da 

inicial e prova convergida aos autos, reputo presentes os requisitos legais 

para a concessão da medida liminar pretendida pelo autor, eis que 

demonstrou o vínculo jurídico que une as partes, bem como se 

desincumbiu do ônus de comprovar a mora do requerido por meio do 

protesto/notificação/intimação do título. Ante o exposto, com fulcro no art. 

3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida e determino a expedição de 

mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 

depositando-se o bem com a parte autora ou com a pessoa indicada nos 

autos pela mesma. Cumprida a liminar, ato contínuo, CITE-SE a parte 

demandada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da execução da liminar. INTIME-SE a parte demandada para que 

em 05 (cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exerça a 

faculdade contida no § 2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada 

pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as 

advertências legais (Novo CPC, art. art. 344). Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 30 

de outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001215-69.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MATIAS CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001215-69.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: ANTONIO MATIAS CASTRO REQUERIDO: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por ANTONIO MATIAS CASTRO em face de BANCO 

BONSUCESSO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Relata o 

autor que é Servidor Público Estadual e tem como única e exclusiva fonte 

de renda proventos advindos do Estado. Afirma que o valor líquido 

creditado em sua conta referente aos seus proventos diminuiu sem 

qualquer explicação plausível, sendo lhe informado que seu salário sofria 

descontos referentes a um empréstimo consignado. Assevera que 

desconhece qualquer contratação com o banco requerido, sob o 

argumento de que nunca recebeu qualquer valor referente a empréstimo 

consignado. Informa que os descontos ilegais referentes ao empréstimo 

totalizam R$ 22.726,48 (vinte e dois mil setecentos e vinte e seis reais e 

quarenta e oito centavos). Afirma que entrou em contato com a Secretaria 

de Gestão do Município para saber a origem do empréstimo e obter cópia 

do contrato, contudo, não obteve êxito. Requer que a requerida se 

abstenha de efetuar o desconto em folha de pagamento referente as 

parcelas identificadas como Banco Bonsucesso (consignação) em seus 

proventos, sob pena de multa. É o necessário relato. Fundamento. 

DECIDO. O pedido para deferimento da Justiça Gratuita, merece 

acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite a 

carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o 

benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: “Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. A prova 

produzida pelo documento (id. 15780331) demonstra que o autor não 

possui rendimentos suficientes para o desembolso das despesas do 

processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento e de sua 

família. Assim, diante da declaração de hipossuficiência firmada pelo 

autor, não havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido de 

que ele pode arcar com as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser 

deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura 
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impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de sua 

capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o 

exposto, DEFIRO a justiça gratuita ao autor, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015. De início, entendo que ao presente caso devem ser aplicadas 

as regras da legislação consumerista, ante a relação de consumo que se 

apresenta. Com efeito, o art. 300, do Novo CPC, dispõe que, ‘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." No que tange ao pedido antecipatório para que 

a requerida se abstenha de efetuar as cobranças do referido empréstimo 

consignado, tenho que o pedido deve ser deferido. Isso porque, a prova 

inequívoca e a verossimilhança das alegações estão presentes, já que 

foram acostados aos autos holerites constando a cobrança do 

empréstimo consignado do Banco Bonsucesso. Também se encontra 

configurado o fundado receio de dano ou de difícil reparação, uma vez 

que a parte autora está sofrendo prejuízos com a referida cobrança, pois 

alega que não possui relação com o banco e sequer recebeu valores 

referentes ao empréstimo. Nessa senda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

COBRANÇA DE NÚMERO DE PARCELAS MAIOR DO QUE O CONTRATADO 

– SUSPENSÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – 

COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM 

RAZOABILIDADE – LIMITAÇÃO TEMPORAL – NÃO APLICAÇÃO – 

PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – QUESTÕES NÃO 

SUBMETIDAS AO JUÍZO A QUO – INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA 

VIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, mantém-se a 

concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de 

pagamento do autor. (...)”. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, 

Publicado no DJE 06/10/2017). Note-se, ademais, que não há qualquer 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, caso seja 

julgado improcedente o pedido, poder-se-á incluir o nome do autor no 

cadastro de restrição ao crédito, bem como fazer a cobrança do débito. 

Ante o exposto, DEFIRO a medida de urgência pleiteada pela parte autora 

e DETERMINO que a requerida abstenha-se de efetuar o desconto na folha 

de pagamento do autor referente as parcelas identificadas como Banco 

Bonsucesso (consignação). Designo audiência de conciliação e mediação 

para o dia 06 do mês de fevereiro de 2019, às 17:00 horas. 

Encaminhem-se os autos ao Núcleo de Conciliação e Mediação, para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, se transcorrido 

‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, intimem-se as 

partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, 

para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os 

pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, 

isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 30 de outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001262-43.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO BENNEMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001262-43.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

PAULO ROBERTO BENNEMANN Vistos etc. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. Relata a parte autora, que por força de 

instrumento particular, concedeu a parte demandada um empréstimo 

bancário, sendo entregue em garantia da dívida, por meio de alienação 

fiduciária, nos termos do DL nº 911/1969, o bem descrito na inicial, porém, 

a parte requerida tornou-se inadimplente com as obrigações assumidas, 

pelo que foi constituída em mora por meio de notificação extrajudicial e/ou 

protesto do título. Assim, requereu a concessão de medida liminar que 

determine a busca e apreensão do bem em questão. Instruiu a inicial com 

documentos. DECIDO. A concessão de liminar em ação de busca e 

apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária pressupõe a 

prévia constituição em mora do devedor, que poderá ser comprovada 

mediante notificação expedida por intermédio de Cartório de Títulos e 

Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, nos termos do 

§ 2º, art. 2º do DL nº 911/69. Após a análise da inicial e prova convergida 

aos autos, reputo presentes os requisitos legais para a concessão da 

medida liminar pretendida pelo autor, eis que demonstrou o vínculo jurídico 

que une as partes, bem como se desincumbiu do ônus de comprovar a 

mora do requerido por meio do protesto/notificação/intimação do título. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar 

requerida e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial, depositando-se o bem com a parte autora ou 

com a pessoa indicada nos autos pela mesma. Cumprida a liminar, ato 

contínuo, CITE-SE a parte demandada para apresentar resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar. INTIME-SE a parte 

demandada para que em 05 (cinco) dias, igualmente contados da 

execução da liminar, exerça a faculdade contida no § 2º, art. 3º do DL nº 

911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, pagando a 

integralidade da dívida. Constem as advertências legais (Novo CPC, art. 

art. 344). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 30 de outubro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Sentença

Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte Requerida, na pessoa de seus 

advogados, ADEMIR JOEL CARDOSO, OAB/MT N. 3473--A, Alexandre 

Mazzer Cardoso, OAB/MT N.9749-B, Paulo Sérgio Daufenbach, OAB/MT 

5325, Carlos Eduardo Maluf Pereira, OAB/MT N. 10407, Gisele Raquel Zulli, 

OAB/MT N. 10397, Monique Garcia Vaz, OAB/MT 9176-E, para que fiquem 

cientes da sentença abaixo transcrita: Autos: 67-46.1995.811.0005.Parte 

autora: Antônio Takashi Nagão, Nair Hiroko Miyauchi Nagão, Nelson Saes 

Rodrigues, Creuza Pereira Saes, Antônio Saes Filho e Guaraciaba 

Fernandes Saes.

Parte ré: Silvio Zulli, Luzia Leonilde Lesse Zulli, Nicola Cassani Zulli, Maria 

Gonçalves Zulli, Izidoro Zulli, Josepha Colli Zulli, Rubens Zulli, Terezinha 

Guilherme Zulli, Enio Zulli, Celia Regina Alves Zulli, Aparecida Helena de 

Figueiredo, Antonia de Figueiredo Sales, Osvaldo José da Costa e 

Francisco de Assis Zito.Litisconsortes passivos: Instituto de Terras do 

Estado de Mato Grosso – INTERMAT e Cartório do Primeiro Ofício de 

Diamantino/MT.

Tipo de ação: nulidade de ato jurídico c/c reivindicatória e perdas e 

danos.Antônio Takashi Nagão, Nair Hiroko Miyauchi Nagão, Nelson Saes 

Rodrigues, Creuza Pereira Saes, Antônio Saes Filho e Guaraciaba 

Fernandes Saes propuseram a presente ação de nulidade de ato jurídico 

c/c reivindicatória contra Silvio Zulli, Luzia Leonilde Lesse Zulli, Nicola 

Cassani Zulli, Maria Gonçalves Zulli, Izidoro Zulli, Josepha Colli Zulli, 

Rubens Zulli, Terezinha Guilherme Zulli, Enio Zulli, Celia Regina Alves Zulli, 

Aparecida Helena de Figueiredo, Antônia de Figueiredo Sales, Osvaldo 

José da Costa e Francisco de Assis Zito, tendo como litisconsortes o 

Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT e Cartório do 

Primeiro Ofício de Diamantino/MT, todos qualificados nos autos, 

sustentando, em apertada síntese, que:"os Autores são legítimos 

senhores proprietários do imóvel rural, constituído pelo Lote de Terras com 

a área de 7.549 (...) Hectares situado no lugar denominado "KALÚ", no 
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município de Diamantino, MT, que passou a denominar-se "Fazenda Nossa 

Senhora de Fátima" (...) O supracitado imóvel foi havido pelos Autores do 

Sr. Claro Saratt Meirelles e sua mulher, Terezinha Medeiros Saratt, por 

força da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada nas notas do 

Cartório do Primeiro Ofício da cidade de Baurú, SP (...) devidamente 

registrada sob nº. 15/12.812, em 20 de maio de 1985, às folhas 02-verso, 

do Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício, da Comarca de Diamantino, 

MT (...) Os Autores, após concretizarem a compra do imóvel (...) deixaram 

dito imóvel sob os cuidados de um pressuposto, o qual algum tempo 

depois, segundo informações, veio a abandonar sua atribuição, tomando 

rumo ignorado (...) Em meados do ano de 1.994 (...) tomaram 

conhecimento de que seu imóvel havia sofrido uma invasão de área por 

parte dos ora Requeridos, fato este constatado "in loco", e demonstrado 

duplicidade de registro de um outro título (SOBRETITULAÇÃO) adquirido 

pelos Requeridos" (fls. 02/15)

Ao final, pedem a nulidade do título dominial (sobretítulo) expedido pelo 

Estado de Mato Grosso em 6.7.1960 e das transcrições 2.781, 17.938 e 

17.959, bem como pugnam pela nulidade das matrículas 550, 3.973 e 

18.789 todos registrados no Ofício de Registro de Imóveis desta comarca 

em nome de Manoel Dias Figueiredo, herdeiros/sucessores, Silvio Zulli e 

outros. Ainda, requerem a reintegração no imóvel de matrícula n. 12.812 

do Ofício de Registro de Imóveis desta comarca, acrescido das perdas e 

danos.

A inicial foi recebida e determinada a citação dos réus e litisconsortes (fls. 

128/129).

O réu Francisco de Assis Zito foi citado por edital (fls. 142/147).

Foram citados os réus Osvaldo José da Costa (fl. 150/verso), Celia Regina 

Alves Zulli, Enio Zulli (fl. 155/verso), Nicola Cassani Zulli, Maria Gonçalves 

Zulli (fl. 157/verso), Silvio Zulli, Luzia Leonilde Lesse Zulli, Izidoro Zulli, 

Josepha Colli Zulli, Rubens Zulli, Terezinha Guilherme Zulli (fl. 176), 

Aparecida Helena de Figueiredo e Antônia de Figueiredo (fl. 208). O edital 

para conhecimento de terceiros foi publicado (fls. 161/166).

O Cartório do Primeiro Ofício de Diamantino/MT foi citado (fl. 212/verso), 

tendo apresentado contestação onde sustenta a inadmissibilidade do 

litisconsórcio passivo e inépcia da inicial. No mérito, requer a 

improcedência da inicial (fls. 232/235).

Os réus Silvio Zulli, Luzia Leonilde Lesse Zulli, Nicola Cassani Zulli, Maria 

Gonçalves Zulli, Izidoro Zulli, Josepha Colli Zulli, Rubens Zulli, Terezinha 

Guilherme Zulli, Enio Zulli, Celia Regina Alves Zulli apresentaram 

contestação sustentando preliminarmente a extinção do processo em 

decorrência da carência da ação ou ilegitimidade ativa, em decorrência da 

falsificação da assinatura de Clarence John Steckel e sua esposa na 

procuração. No mérito, pedem a improcedência da inicial e o 

reconhecimento do direito de usucapião. Subsidiariamente, em caso de 

procedência pugnam pela retenção de benfeitorias (fls. 240/271).

Osvaldo José da Costa, Antônia de Figueiredo Sales e Aparecida Helena 

de Figueiredo apresentaram resposta sustentando a extinção do processo 

em decorrência da falta de interesse de agir, além da prescrição 

quinquenal dos danos e ausência de posse dos autores. No mérito, 

requerem a improcedência da inicial (fls. 296/318).

Os autores pugnam pela extinção da ação sem julgamento do mérito, 

narrando que o imóvel foi leiloado e arrematado por terceiros e não 

possuem mais legitimidade para agir (fl. 337).

Os réus manifestaram contrário à extinção do processo (fls. 362/363 e 

372/376).

A decisão de fls. 378/380 determinou o prosseguimento da ação.

Em decorrência do incidente de falsidade houve a suspensão do presente 

feito (fl. 396).

Na sequência, o processo foi extinto sem julgamento do mérito na forma 

do artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil (fls. 414/416).

Leandro Mussi peticiona pela substituição processual (fl. 522).

Os réus pedem a regularização processual pelo espólio ou habilitação dos 

herdeiros de Antônio Takashi Nagão, bem como não concordaram com a 

substituição processual (fls. 551/552).

Os recursos de apelação foram acolhidos no sentido de reformar a 

sentença e determinar o regular prosseguimento da ação (fls. 575/577).

Na sequência, os réus pedem o acolhimento da preliminar de ilegitimidade 

ativa dos autores (fls. 584/verso).

O espólio de Antônio Takashi Nagão pugna pelo reconhecimento da 

competência da Primeira Vara Federal da 8ª Subseção Judiciaria de 

Bauru/SP narrando, em síntese, que o presente feito possui 

conexão/continência com os processos 0009916-33.2004.4.03.6108, 

1 3 0 3 7 2 7 - 6 6 . 1 9 9 7 . 4 . 0 3 . 6 1 0 8 ,  0 0 0 9 6 1 2 - 1 0 . 2 0 0 4 . 4 . 0 3 . 6 1 0 8  e 

0008097-95.2008.4.03.6108 (fls. 652/653).

Os réus pedem o reconhecimento da competência deste juízo (fls. 

658/662).

É o relatório. Decido.

- Conexão:

Os processos que tramitaram na Primeira Vara Federal da 8ª Subseção 

Judiciária de Bauru/SP foram julgados e arquivados, conforme prova 

documental.

No que se refere ao processo n. 0009916-33.2004.4.03.6108 consta a 

tramitação de recurso, sendo o mesmo extinto sem resolução do mérito 

(fls. 482/487), circunstância que afasta a necessidade de reunião em 

decorrência da ausência de decisões conflitantes.

- Preliminar – ilegitimidade ativa:

Na inicial os autores narram que adquiriram o imóvel de Claro Saratt 

Meirelles e Terezinha Medeiros Saratt mediante escritura pública de 

compra e venda lavrada no Cartório do Primeiro Ofício de Bauru/SP com 

registro n. 15/12.812 em 20.5.1985. Afirmam que por ato fraudulento de 

Manoel Dias de Figueiredo houve uma sobreposição na área com o 

sobretítulo da transcrição n. 2.798. Também sustentam que os réus 

adquiriram o imóvel de Manoel Dias de Figueiredo ciente da sobreposição 

da área em 29.9.1977 com registro n. 1 da matrícula. 3.793 do CRI desta 

comarca, vez que as matrículas 550 e 3.973 pertencem a outro imóvel de 

localidade diversa denominada ‘Catingueiro’. Afirmam que dessa fraude os 

réus invadiram 2.508,4477 hectares do imóvel de matrícula n. 12.812 

denominado lote ‘Kalu’.

Consta do incidente de falsidade (autos n. 366-23.1995.811.0005) a 

procuração de Clarence John Steckel e Mary Steckel em favor de Benicio 

Fernandes (fl. 13 – incidente de falsidade) e substabelecido a Plínio 

Gomes dos Santos que resultou na venda do imóvel a Claro Saratt 

Meirelles e Terezinha Medeiros Saratt em 21.9.1982.

 No entanto, conforme consta no incidente de falsidade desde a 

procuração recebida por Benicio Fernandes para atuar em nome de 

Clarence John Steckel e Mary Steckel foi considerada falsa a assinatura 

dos outorgantes conforme decisão de fls. 303/309, ou seja, ocorreu 

fraude na venda do imóvel não de 1982, de forma que os autores não 

possuem a legitimidade da agir.

Isso porque a legitimidade de agir consiste na qualidade da parte 

demandar e ser demandada em juízo, de forma que para ajuizar o pedido 

de nulidade de ato jurídico c/c reivindicatória deveria comprovar a 

propriedade, sendo certo que a procuração para venda do imóvel possuía 

assinatura falsa do proprietário na época. Assim, a venda para a pessoa 

de Claro Saratt Meirelles não possui efeito, vez que comprovado por prova 

pericial a falsidade da procuração a partir da qual ocorreu a compra e 

venda do imóvel, tornando os atos decorridos dessa procuração 

ineficazes.

Nesse aspecto, é irrelevante a boa-fé na aquisição do imóvel, sendo os 

autores carecedores do direito de ação em decorrência da ilegitimidade 

ativa.

Diante disso, comprovado a falsificação da assinatura na procuração do 

proprietário anterior do imóvel resta configurada a ilegitimidade ativa dos 

autores. Ainda, o pedido de substituição processual reforça a pretensão 

da ilegitimidade da parte autora, de forma que o feito deve ser extinto sem 

julgamento do mérito.

 Em relação ao pedido substituição processual observo que não merece 

acolhimento, devendo o interessado buscar meio adequado visando sua 

pretensão sobre a área.

 Portanto, não resta outro caminho a não ser reconhecer a preliminar de 

ilegitimidade ativa dos autores, restando prejudicando as demais 

preliminares e o mérito da demanda.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a 

ilegitimidade ativa dos autores, com fundamento no artigo 267, inciso VI, do 

Código de Processo Civil.

Condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios que fixo em R$ 15.000,00 para o 

advogado de cada parte, na forma do artigo 20, § 4º, do Código de 

Processo Civil. O valor dos honorários foi fixado levando-se em conta o 

zelo do profissional responsável pela atuação em juízo, importância, 

natureza de causa e tempo de tramitação processual.P. R. I. 

C.Diamantino/MT, 24 de novembro de 2015.Gerardo Humberto Alves Silva 

Junior

Juiz de Direito
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2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001257-21.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ROMEU DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MOURA CUIABANO OAB - MT13860/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001257-21.2018.8.11.0005. AUTOR(A): VICTOR 

ROMEU DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Cuida-se de ação de 

restabelecimento do benefício do auxílio doença e conversão em 

aposentadoria por invalidez ajuizada por VICTOR ROMEU DE OLIVEIRA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, já qualificados 

nos autos. Verifica-se que, a competência é fixada pelo endereço do 

autor nas questões previdenciárias, sendo da justiça estadual da comarca 

de seu domicílio onde não houver justiça federal, no presente caso o autor 

não possuí vínculo legal com esta Comarca, razão pela qual tal pleito não 

deve ser conhecido. Diante disso, entendo por bem reconhecer de plano, 

a incompetência absoluta desse Juízo para processar e julgar o presente 

feito, devendo este ser remetido à Justiça Estadual, especificamente à 

Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT (Comarca que não possui 

Sede da Justiça Federal), visto que é o foro de domicílio do autor, nos 

termos do que prevê o artigo 109, §3º, da Constituição Federal. Desta 

feita, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a presente ação 

em favor da VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT. Por 

conseguinte, determino a remessa dos autos à Vara Única da Comarca de 

Rosário Oeste/MT, com as nossas homenagens. Cumpra-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Diamantino/MT, 18 de outubro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 27605 Nr: 1615-57.2005.811.0005

 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: Ruth de Almeida Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adiles Mesquita de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Felipe 

Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o patrono da parte inventariante, Dr. Felipe A. Stüker - OAB/MT 

15536-B, para que fique ciente que decorreu o prazo de suspensão 

requeirdo e para que dê prosseguimento do feito, no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86164 Nr: 1705-21.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a patrona da parte interessada, Drª Adriane Izabel Gerhardt - OAB 

1491, para que requeira o que entender de direito, no prazo de 05(cinco) 

dias, sob pena de retorno ao setor de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 110122 Nr: 2657-58.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Héricles Patrik dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Posto isso, julgo improcedente a denúncia para absolver Héricles Patrick 

dos Santos, vulgo “Chico” ou “Chiquinho” (brasileiro, solteiro, portador da 

Carteira de Identidade RG n. 2814667-0 SSP/MT, inscrito no CPF n. 

065.429.091-17, nascido aos 27.9.1995 em Diamantino/MT, filho de Eliene 

Martins dos Santos, residente e domiciliado na Rua do Estudante, n. 86, 

Bairro Buriti, Diamantino/MT) o que faço com fulcro assente no artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal.Transitada esta sentença em 

julgado oficie-se ao Cartório Distribuidor, ao Instituto de Identificação deste 

Estado, ao Instituto de Identificação Cível e Criminal Nacional, bem como a 

Delegacia de Polícia Civil.P. R. I. C.Diamantino/MT, 28 de fevereiro de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001556-32.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001556-32.2017.8.11.0005. REQUERENTE: MANOEL GOMES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Trata-se de impugnação ao cumprimento de 

sentença proposta por Ativos S/A Securitizadora de créditos Financeiros, 

alegando, em suma, excesso na execução. Decido. Em análise dos autos, 

observa-se que o excesso consiste em virtude da data dos cálculos 

apresentados pela parte exequente. Inicialmente, é importante consignar 

que o pedido da autora, no que se refere ao dano moral, é embasado na 

negativação indevida e não na mera cobrança. Assim, verifica-se que a 

parte exequente utiliza como data do evento danoso para elaboração do 

cálculo a data do vencimento da suposta dívida (13.03.2013), entretanto, 

observa-se que a inclusão indevida do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito ocorreu, efetivamente, em 08.12.2016, sendo esta a 

data do evento danoso, uma vez que neste momento surgiu o ilícito, id. nº 

15790081 - Pág. 2. Por outro lado, infere-se que a parte executada 

apresenta os cálculos com juros e correções de acordo com o estipulado 

no acórdão e utilizando a data do evento danoso correta, razão essa que 

justifica o acolhimento da presente impugnação. Dessa forma, ACOLHO a 

impugnação da parte executada, e HOMOLOGO o cálculo apresentado no 

id. 15790081 - Pág. 3, na monta de R$ 4.840,00 (quatro mil oitocentos e 

quarenta reais). Não obstante, considerando que a parte executada já 

efetuou o depósito dos valores nos autos, conforme se observa pelo id 

nº. 15790078 - Pág. 1/2, LIBERE-SE o valor em favor da parte exequente, 

mediante alvará de levantamento. Por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, 19 de outubro de 2018. José Mauro Ngaib 

Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-16.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CONCEICAO DE CAMPOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000406-16.2017.8.11.0005. REQUERENTE: EVA CONCEICAO DE 

CAMPOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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, 19 

de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010637-27.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA BARBOSA ARANTES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS 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 DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010637-27.2010.8.11.0005. REQUERENTE: SOFIA BARBOSA ARANTES 

RAMOS REQUERIDO: TNL PCS S/A Vistos, etc. Intime-se a parte 

executada para que se manifeste, no prazo de 10 dias, quanto o pedido 

da parte exequente de id. 15883363. Cumpra-se. Diamantino, 24 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-12.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMAR o exequente para manifestar quanto a Certidão 

constante no id 16234581.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-96.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 12/12/2018 às 11hs00min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001261-58.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISNETE CRISTINA DA SILVA ORMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO(A))

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIO JEOVANE DEPRA (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 19/12/2018 às 11hs00min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-96.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OZIAS GOMES DA SILVA (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))

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido CLARO TV para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013279-65.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. KAUFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELARINA ALIMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA OAB - SP0183463S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o procurador do exequente para manifestar quanto o pagamento 

comprovado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO CLEITON COELHO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO OAB - MT23871/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido AVELINO para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001417-80.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MAGALHAES NOBRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o procurador do exequente para manifestar quanto 

prosseguimento do feito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014975-39.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO MARTINS CARDOSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimar a procuradora do polo ativo da audiencia designada 

para o dia 28 de novembro de 2018, às 09hs 05min, a ser realizada na 

Sala de Audiencia da 5 Vara - Edificio Forum local.

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

P O R T A R I A Nº 123/2018

O JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FÓRUM E A JUÍZA DE DIREITO DA 1ª 

VARA CÍVEL – INFÂNCIA E JUVENTUDE - DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE-MT, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos 

artigos 52, incisos XV, da Lei nº 4.964, de 26 de dezembro de 1985 

(COJE), bem como nas orientações e determinações da Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso,

CONSIDERANDO a decisão proferida pela Egrégia Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do expediente nº 

0084451-48.2018;

RESOLVEM:

Art. 1º. Revogar as alíneas a) e b) previstas no inciso XI artigo 1º da 

Portaria nº 97/2018;

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor nesta data com sua publicação no 

atrium do Fórum, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se, afixando-se cópia da presente no atrium do 

Fórum, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Ministério Público, à Defensoria Pública, ao CREAS, bem como à Imprensa 

(DJE), arquivando-se cópia desta em livro próprio da Secretaria da Vara 

da Infância e Juventude e na Diretoria do Foro.

Primavera do Leste/MT, 29 de outubro de 2018.

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTÁCIO PAMPADO

Juíza de Direito da Vara da Infância e Juventude

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 52/201 8-CNPar

 O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIM O JU IZ 

DIRETOR DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

 CONSIDERANDO que a servidora Lidiane M emoria C ampos, matrícula 

13220, designada Gestora Judiciária, da Secretaria da 4ª Vara, irá usufruir 

15 dias de Licença-pr êmio no período de 07/01/2019 a 21/01/201 e 08 

dias de compensatória de 22/01/2019 a 29/01/2019.

 RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR por 23 ( vinte e três) dias ao servidor Eduardo Pinheiro 

Viana, Analista Judiciário, matrícula nº 36697, para atuar como Gestor 

Judiciári o na Secretaria da 4ª Vara, no período de 07 a 23 de janeiro de 

2019.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 30 de outubro de 201 8.

 Cleide Vivian de Oliveira Neves

Gestor a Geral

Assina por Ordem de Serviço 001/2009

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216990 Nr: 7399-59.2018.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER - 

OAB:17870/MT, FELIPE PELEGRINE - OAB:MT 16.064, JAMES 

LEONARDO PARENTE DE AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA 

SILVA - OAB:5706/MT, PALLOMA CAROLINE MARTINS DA SILVA ( 

BACHAREL EM DIREITO) - OAB:, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - OAB:1823-B MT, 

PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT, RUBIANE KELI 

MASSONI - OAB:MT 12.419, VANESSA PELEGRINI - OAB:MT 10.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins, que o Requerente indicou conta corrente 

de titularidade de escritório de advocacia para fins de restituição de 

valores, contudo, ao realizar checklist dos documentos necessários para 

atendimento do pedido, verifico que não foi juntado aos autos o contrato 

social da referida sociedade de advogados, bem como não foram 

indicados os dados pessoais dos referidos beneficiários, quais sejam: nº 

do CPF, e-mail, data de nascimento dos sócios e endereço completo.

 Assim, em atendimento ao disposto na Instrução Normativa SCA nº 

02/2011, versão 03, impulsiono os autos com a finalidade de proceder à 

intimação do Requerente para que junte aos autos os documentos acima 

citados, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 210446 Nr: 4304-21.2018.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins, que o procedimento de restituição de 

custas foi distribuído perante o DCA - Departamento de Controle e 

Arrecadação - SDCR nesta data, podendo ser localizado no sistema CIA 

através do nº 0731555-70.2018.8.11.0037.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 169646 Nr: 5072-15.2016.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:OAB/MT3.966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins, que o procedimento de restituição de 

custas foi distribuído perante o DCA - Departamento de Controle e 

Arrecadação - SDCR nesta data, podendo ser localizado no sistema CIA 

através do nº 0731558-25.2018.8.11.0037.

1ª Vara Cível

Intimação

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)

 

Intimar as partes para manifestação sobre a informação sob ID 16262243 

no prazo de 5 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 128516 Nr: 1417-06.2014.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: TANIA SOUZA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON DOUGLAS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls.41. Para tanto, intime-se pessoalmente a parte 

autora para que compareça à Defensoria Pública, para que forneça os 

documentos do de cujus para prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se.

Em seguida, dê-se vista a Defensoria Pública e ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, serve a presente como mandado/oficio, sendo o 

caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 157938 Nr: 8088-11.2015.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSL, CSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls.52. Para tanto, intime-se pessoalmente a parte 

autora para que compareça a Defensoria Pública, a fim de informar se 

aceita a proposta de parcelamento da divida apresentada pelo executado 

às fls.51, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se.

Em seguida, dê-se vista a Defensoria Pública e ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, serve a presente como mandado/oficio, sendo o 

caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 174475 Nr: 7650-48.2016.811.0037

 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: RFAM, LFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a informação prestada pela parte autora às fls. 33, dê-se 

vista à Defensoria Pública para manifestação.

Após, ao Ministério Público, em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 142014 Nr: 694-50.2015.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDS, SLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o executado não foi localizado no endereço indicado 

nos autos e que a parte autora desconhece o atual endereço do mesmo, 

procedo à busca de endereço pelos sistemas eletrônicos conveniados ao 

Tribunal de Justiça.

Obtido endereço diverso do constante no feito, cumpra-se o mandado de 

prisão civil no endereço encontrado.

Ciência À exequente e ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 205953 Nr: 1200-27.2017.811.0014

 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: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. retro. Para tanto designo nova audiência de 

entrevista para o dia 24/04/2019 às 16h:00min.

Intimem-se as partes para comparecimento.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 162998 Nr: 1662-46.2016.811.0037

 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: LDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho o petitório retro.

 Considerando que o requerido foi citado pessoalmente e não apresentou 

resposta, decreto a sua revelia.

Sem prejuízo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

24/04/2019, às 15h30min.

 Oportunidade em que as partes deverão comparecer pessoalmente 

acompanhadas de seus respectivos advogados, bem como trazerem suas 

testemunhas, independentemente de intimação, sob pena de desistência.

Sem prejuízo, determino que os agentes da infância e juventude procedam 

à visita in loco, a fim de verificar a situação atual dos menores.

Intimem-se as partes.

Ciência ao Ministério Público.

Serve a presente como Mandado, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 168810 Nr: 4653-92.2016.811.0037

 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: JCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

24/04/2019, às 15h00min.

 Oportunidade em que as partes deverão comparecer pessoalmente 

acompanhadas de seus respectivos advogados, bem como trazerem suas 

testemunhas, independentemente de intimação, sob pena de desistência.

Intimem-se as partes.

Ciência ao Ministério Público.

Serve a presente como Mandado, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado
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 Cod. Proc.: 172167 Nr: 6370-42.2016.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKMDS, WAMDS, WRMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dê-se vista à Defensoria Pública para que requeira o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 142110 Nr: 747-31.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KJFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

24/04/2019, às 14h00min.

 Oportunidade em que as partes deverão comparecer pessoalmente 

acompanhadas de seus respectivos advogados, bem como trazerem suas 

testemunhas, independentemente de intimação, sob pena de desistência.

Intimem-se as partes.

Ciência ao Ministério Público.

Serve a presente como Mandado, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 58167 Nr: 5745-86.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado Bianchi Ltda, CEZAR AUGUSTO 

BIANCHI, João Batista Bianchi, DIRLEI LOURDES PASTORES BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A, SUCESSORIA POR 

INCORPORAÇÃO DA TELEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:MT 3.584-B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:MT 3150-A

 Vistos etc.

Considerando que a presente ação tem como pleito indenizatório, e 

levando-se em conta a resolução 26/2014-TP da Corregedoria Geral de 

Justiça/MT que alterou a competência desta Vara, sendo esta responsável 

por processar e julgar os feitos relativos à família, sucessões e à infância 

e juventude, declino a competência do presente feito e determino a 

remessa dos autos ao juízo cível competente.

Às providencias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 139637 Nr: 10054-43.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WVB, LSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, Gislaine A Yamashita - OAB:19.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a certidão de fls.84, referente à citação do executado, 

dê-se vista a parte autora para requerimentos pertinentes.

Sem prejuízo, defiro o pedido de fls.79 para exclusão do nome do devedor 

junto aos cadastros restritivos de crédito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 151048 Nr: 4861-13.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851

 Vistos etc.

Acolho o petitório retro.

 Considerando que o requerido foi citado pessoalmente e não apresentou 

contestação (fls.36), decreto a sua revelia.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24/04/2019, às 

13h30min.

 Oportunidade em que as partes deverão comparecer pessoalmente 

acompanhadas de seus respectivos advogados, bem como trazerem suas 

testemunhas, independentemente de intimação, sob pena de desistência.

Sem prejuízo, determino seja realizado visita na residência da parte autora 

pelos agentes da Infância e Juventude, a fim de verificar as condições em 

que Nauani se encontra, cujo relatório deverá aportar ao feito antes da 

audiência.

Intimem-se as partes.

Ciência ao Ministério Público.

Serve a presente como Mandado, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 122341 Nr: 4874-80.2013.811.0037

 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: LUCILENA RODRIGUES NEGRÃO, MARIA INES 

MARQUES, NIVALDO JOSÉ RODRIGUES NEGRÃO, ZENAIDE APARECIDA 

DE MATOS, EDSON APARECIDO RODRIGUES NEGRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO 

DA SILVA - OAB:17.568-MT, CRISTIANE PEREIRA CARVALHO DA 

SILVA - OAB:17658-MT, MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que às constituíram novo advogado às fls.63 à 66. Desta forma, 

impulsiono os autos ìntimando-a a manifestar quanto ao prosseguimento 

do processo, e ainda , acerca do ofício do Banco do Brasil juntado às 

fls.38, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 163083 Nr: 1711-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNILSON SOARES DA SILVA JUNIOR, VICTOR 

FERNANDO MULLER SOARES, SILVIA REGINA MULLER, VICTOR HUGO 

FERREIRA SOARES, JVMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILSON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de substituição de inventariante formulado à f. 107/108 

pela causídica de todos os herdeiros, os quais, segundo consta, estão de 

acordo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 73 de 621



Para melhor avaliar o valor total do monte mor, verifico que o feito carece 

da avaliação dos bens móveis, tendo em vista que o bem imóvel foi 

avaliado à f. 118/118-v.

Assim, intime-se o inventariante para se manifestar informando o 

paradeiro dos veículos Astra e Dodge Ram, diante da certidão de f. 106, 

bem como para manifestar-se acerca do teor de f. 116, no prazo de 15 

dias.

Com a informação, expeça-se novo mandado de avaliação.

Avaliados os bens móveis, visando atender aos princípios da economia e 

celeridade processuais, bem como aos preceitos no Novo Código de 

Processo Civil, designo audiência de mediação para o dia 15/02/2019 às 

16h00min, a ser realizada na Sala de Conciliação desse Fórum.

Intimem-se todos os herdeiros para comparecimento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 135804 Nr: 7405-08.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA LUZA - OAB:14.059/MT, 

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: JUAREZ JOSÉ DA SILVA - 

OAB:PR-9734

 Vistos etc.

Considerando que restou parcialmente frutífero o bloqueio de ativos 

financeiros realizado às fls.218 e diante da inercia do executado, defiro o 

pedido de fls.224 e determino a expedição de alvará em favor do 

exequente.

Após, cumpra-se integralmente a decisão de fls.216.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 144519 Nr: 1818-68.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR MIESTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE GRAPEGGIA MIESTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ JOSÉ DA SILVA - 

OAB:PR-9734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT, 

TATIANE SOARES MATARAN - OAB:MT 22316

 Vistos etc.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls.57/60.

Após, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 143695 Nr: 1480-94.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE GRAPEGGIA MIESTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR MIESTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MARIANA CALVO CARUCCIO - 

OAB:19412/OAB MT, 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: JUAREZ JOSÉ DA SILVA - 

OAB:PR-9734

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e, em consequência, mantenho a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita ao impugnado.Certifique-se o 

desfecho do presente incidente nos autos principais.Publicada e 

registrada no sistema Apolo, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 131086 Nr: 3641-14.2014.811.0037

 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: LGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da não localização do réu para sua citação pessoal, dou como 

válida sua citação por edital (fls.36), bem como sua defesa de fls.39/43.

Sem prejuízo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

17/04/2019, às 17h00min.

 Oportunidade em que as partes deverão comparecer pessoalmente 

acompanhadas de seus respectivos advogados, bem como trazerem suas 

testemunhas, independentemente de intimação, sob pena de desistência.

Intimem-se as partes.

Ciência ao Ministério Público.

Serve a presente como Mandado, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 124006 Nr: 6571-39.2013.811.0037

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA DA SILVA, FRANCISCO BARROS 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUSANA BARROS DA SILVA, ULYSSES 

RIBEIRO GALHARDE

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls.63. Para tanto, acolho o aditamento da inicial de 

fls.52/54.

Citem-se e intimem-se os requeridos, nos endereços informados às fls.63.

Quanto aos alimentos postulados, tenho que a necessidade dos menores 

se presume por suas certidões de nascimento acostadas às fls.12 e17.

Quanto à possibilidade dos requeridos, à mingua de maiores elementos de 

prova, fixo alimentos provisórios em 30% do salario mínimo, que deverão 

ser rateados entre os réus (15% para o pai e 15% para a mãe), que 

deverão ser pagos todo dia 10 de cada mês, mediante deposito em conta.

Visando oportunizar às partes a auto composição, favorecendo a 

celeridade e a economia processual e atendendo ao novos preceitos do 

Código de Processo Civil, designe-se nova audiência de mediação, a qual 

deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta comarca.

Cite-se o réu Ulysses no endereço postulado Às fls.63.

Intimem-se as partes para comparecimento.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006720-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO RIBEIRO NICOLAU (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 15848164 BEM COMO 

DA AUDIENCIA DESIGNADA CONFORME CERTIÃO ABAIXO TRANSCRITA: 

Processo: 1006720-42.2018.8.11.0037; AUTOR(A): CARLITO RIBEIRO 

NICOLAU RÉU: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. 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 05 de dezembro de 2018, às 
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16h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 16 de outubro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002330-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA YANNA MARTINS DE SOUZA (RÉU)

TIAGO LIMA DE SOUZA PAZ (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO ID 16117584

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002327-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (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:

TIAGO LIMA DE SOUZA PAZ (RÉU)

PAULA YANNA MARTINS DE SOUZA (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A 

CERTIDÃO DO ID 16016521.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004500-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DE MORAIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT12726/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELSON ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÇÃO DO ID 14919165, BEM 

COMO PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL 

DE JUSITÇA NO PRAZO DE 10(DEZ) QUE DEVERÁ SER COMPROVADO 

NOS AUTOS. INTIMO AINDA DA AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME 

CERTIÃO ABAIXO TRANSCRITA: Processo: 1004500-71.2018.8.11.0037; 

REQUERENTE: VILMAR DE MORAIS OLIVEIRA REQUERIDO: KELSON ELIAS 

RODRIGUES DE OLIVEIRA 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 05 de dezembro de 2018, às 16h30min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 16 de outubro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 

- Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004854-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT0003884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA NO PRAZO DE 10(DEZ) COMPROVANDO NOS AUTOS, BEM 

COMO DA DECISÃO DO EVENTO 14870489.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005395-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE KORB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RAMOS BITELBRON OAB - RS88458 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS LIMA BASTOS (REQUERIDO)

 

INTIMOA PARTE REQUERENTE DO DESPACHO DO ID 14968306, PARA 

QUE PROVIDENCIE AS COPIAS NECESSÁRIAS. Processo: 

1005395-32.2018.8.11.0037. REQUERENTE: IRENE KORB REQUERIDO: 

LUIZ CARLOS LIMA BASTOS Vistos em correição. I) Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia de mandado, mediante prévia solicitação das 

peças obrigatórias, nos moldes do artigo 260 do Código de Processo Civil. 

II) Comunique-se ao Juízo Deprecante. III) Cumprido o ato e procedidas as 

baixas e anotações necessárias, devolva-se com as nossas 

homenagens. IV) Às providências. Primavera do Leste (MT), 26 de agosto 

de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005492-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO JOSE MOLINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005492-32.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SELL INDUSTRIA E COMERCIO 

DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME REQUERIDO: HILARIO JOSE 

MOLINA Vistos etc. I) Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia de 

mandado. II) Comunique-se ao Juízo Deprecante. III) Cumprido o ato e 

procedidas as baixas e anotações necessárias, devolva-se com as 

nossas homenagens. IV) Às providências. Primavera do Leste (MT), 26 de 

agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005623-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENIA MARIA BEZERRA REIS DE MURO OAB - CE21371 (ADVOGADO(A))

RODOLFO LICURGO TERTULINO DE OLIVEIRA OAB - CE10144 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FERNANDO ROMAGNOLI ROSSETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005623-07.2018.8.11.0037. REQUERENTE: NUFARM INDUSTRIA QUIMICA 

E FARMACEUTICA S.A. REQUERIDO: FERNANDO ROMAGNOLI ROSSETO 

Vistos etc. I) Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia de mandado. 

II) Comunique-se ao Juízo Deprecante. III) Cumprido o ato e procedidas as 

baixas e anotações necessárias, devolva-se com as nossas 

homenagens. IV) Às providências. Primavera do Leste (MT), 26 de agosto 

de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005720-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GUARITA BORGES BENTO OAB - SP207199 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, COMPROVANDO O MESMO NOS 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006281-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRILMAR ZIMMERMANN DESENGRINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FABRICIO SANTIAGO OAB - RS14058 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA BATISTA NARDES (REQUERIDO)

JOSE OTAVIANO RIBEIRO NARDES (REQUERIDO)

JOAO AUGUSTO RIBEIRO NARDES (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS, 

JUNTANDO NOS AUTOS COMPROVANTE DO MESMO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007045-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI JOSE SEGATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILETE VICTORELLI DUNKER (EXECUTADO)

PROTEÇÃO CORRETORA DE SEGUROS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007045-17.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: AMAURI JOSE SEGATTO 

EXECUTADO: MARILETE VICTORELLI DUNKER, PROTEÇÃO CORRETORA 

DE SEGUROS Vistos etc. Evidenciada a distribuição equivocada, 

remetam-se os autos a 3ª Vara dessa Comarca. Procedam-se às baixas e 

anotações pertinentes. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 29 de 

outubro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 72041 Nr: 4356-95.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA RODRIGUES, ALESSANDRA RODRIGUES 

DE CAMARGO RANGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILPREV PREVIDENCIA PRIVADA S/A, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENE BRANDÃO E SILVA 

MENDONÇA DE LIMA - OAB:7058-MT, RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILLA CHRISTIAN ZANATTA 

MANANGÃO - OAB:84.676RJ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT, PRISCILA AKEMI OSHIRO - OAB:304931/SP

 Intimo as partes requeridas para manifestarem acerca do petitório de f. 

302.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 61238 Nr: 1068-76.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL BARBOSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Magalhães 

Fernandes - OAB:18804/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS CONEJO - 

OAB:13.056 MT

 Certifico que foi realizada pesquisa de bens da requerida no sistema 

INFOJUD , sendo o extrato negativo para dois exercícios, conforme extrato 

anexo e, positivo para o último exercício solicitado, o qual foi arquivado em 

pasta própria.

Intimo a parte requerente para manifestar-se requerendo o que entender 

oportuno. Prazo: 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 7316 Nr: 18-40.1994.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCENTRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON VIEGAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Intimar o advogado da parte autora para indicar as administradoras e 

endereços dos cartões de créditos para serem bloqueados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 203127 Nr: 860-77.2018.811.0037

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SACHET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR 39274, BRUNO CACHUBA BERTELLI - OAB:PR 51689, 

FERNANDO DALLA PALMA ANTONIO - OAB:PR 32698, RAFAEL 

CORDEIRO DO REGO - OAB:PR 45335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, por intermédio do respectivo advogado, para 

efetuar o recolhimento da complementação das custas e despesas 

processuais de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição (CPC, art.290). Expirado o prazo, imediata conclusão.

ATUALIZAÇÃO DAS CUSTAS Índice: Justiça Estadual (Gilberto Melo 

Engenharia Jurídica)

Valor custas: R$ 1.201,65 (custas de fls. 121). Data: 08/02/2018 Valor 

taxa: R$ 1.201,65 (taxa judiciária fls. 121). Data: 08/02/2018 Valores 

atualizados até 01/10/2018 Indexador utilizado: INPC (IBGE) CUSTAS 

JUDICIAIS 08/02/2018 R$ 1.201,65 x 1,028990089 R$ 1.236,49 TAXA 

JUDICIÁRIA 08/02/2018 R$ 1.201,65 x 1,028990089 R$ 1.236,49

 CUSTAS JUDICIAIS..........................R$ 1.236,49

TAXA JUDICIÁRIA.............................R$ 1.236,49

 TOTAL A RECOLHER........................R$ 2.472,98

Liana Sousa Meneses

Estagiária Matrícula 35926

Cléia Nominato Freitas
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Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136704 Nr: 8089-30.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANADÁ PRO JÓIAS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV GALVÃO DE BEM E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:30338

 Intimar a parte autora para providenciar a distribuição da carta precatória 

expedida para o Juizo de São Paulo-SP, e diligenciar seu cumprimento, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 164527 Nr: 2453-15.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUMM & CIA LTDA - ME, ADRIANE IOLANDA 

LERNER KUMM, JAIR KUMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115584 Nr: 6140-39.2012.811.0037

 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: ARNALDO COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMEIRE SANTOS MONTEIRO 

GONÇALVES - OAB:15701

 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 21 de novembro de 2018, às 14h00min, 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, 29 de outubro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147736 Nr: 3362-91.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PICOLOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ANTONIO SILVESTRI BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MARIANA CALVO CARUCCIO - 

OAB:19412/OAB MT, 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: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 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 21 de novembro de 2018, às 14h30min, 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, 29 de outubro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 52209 Nr: 70-45.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON JOSÉ VIAN, JOÃO LUIS RIBAS PESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAYNE CRISTINA DE ALMEIDA 

CAPOROSSI SILVA - OAB:MT 10.357, ELIANA MARCIA FRANZON DE 

AZEVEDO - OAB:3581-A, ELIZA ALESSANDRA QUEIROS DE SOUZA - 

OAB:7.979/MT, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008, JOAQUIM 

FÁBIO MIELLI CAMARGO - OAB:MT 2680, JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:11670-B, LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA - 

OAB:MT 9196, TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - OAB:MT 

11.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:12.568/MT

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, intimo a 

parte autora, através de seu advogado, para manifestar nos autos, no 

prazo de 15 ( quinze dias), requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113708 Nr: 4054-95.2012.811.0037

 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: CRISTAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-B, RÓBER CÉSAR DA SILVA - 

OAB:4784-B/MT

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 186540 Nr: 2261-48.2017.811.0037

 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: MARCELO RAGAGNIN FLORES, JOAO BATISTA DE 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTTI TRANSPORTES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 20442-O, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20487/O

 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, SILVIA BEATRIZ LOURENÇO 

FERNANDES - OAB:MT/10819, VERONICA LAURA CAMPOS 

CONCEIÇÃO - OAB:MT 7.950

 Processo nº 2261-48.2017.811.0037 (Código 186540)

Habilitação de Crédito

 Requerente: Marcelo Ragagnin Flores

Referência: Recuperação Judicial nº 3389-74.2015.811.0037 (Código 

147792)

Recuperanda: Totti Transportes Ltda. - EPP

Vistos etc.

Intime-se a recuperanda para, querendo, contestar a impugnação, no 

prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 11 da Lei nº 11.101/05.

Após, vista ao Administrador Judicial para manifestação.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137463 Nr: 8647-02.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILMAR SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8647-02.2014.811.0037 (Código 137463)

Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução

 Exequente: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Executado: Adilmar Sartori

Vistos etc.

Inexistindo pagamento no tríduo legal, inclua-se o nome do executado em 

cadastros de inadimplentes (CPC, art.782, §3º).

Cumpra-se o disposto no artigo 830 do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora em 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, 

nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005389-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVINO DALLAGNOLO OAB - SC4457 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. K. D. O. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal., SOB 

PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-44.2018.8.11.0037

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:

ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM (EXECUTADO)

OLGA IOLANDA LERNER (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004804-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA CRISTINA SCHICHL (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

andamento ao feito, no prazo legal, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000950-05.2017.8.11.0037

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 HENRIQUE BRANCALHAO MAZZO (EXECUTADO)

GELSON LUIZ MAZZO (EXECUTADO)

MAZZO & OLIVEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

EDIZON EUGENIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOCEDI GEMILAKI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005821-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BASF SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (REQUERIDO)

 

Certifico que a guia juntada pelo autor refere-se as custas judiciais e taxa 

judiciária, deste modo, nos termos da legislação vigente e do Provimento 

007/2017-CGJ, impulsiono o presente feito, para reiterar a intimação do 

autor para comprovar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001498-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IND DE IMPL AGRICOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI OAB - RS65309 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE (REQUERIDO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005850-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVAIDES MOREIRA DA CUNHA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de REITERAR a intimação da parte autora 

para comprovar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, para 

expedição de mandado de citação, no prazo de 10 dias, SOB PENA DE 

DEVOLUÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006119-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SLOMP INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAYLLA DOS REIS OAB - PR62606 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLEI MESSIAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o 

que de direito, no prazo de 05 dias, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005944-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR PAULO LAZZARI (REQUERENTE)

MARIA IZABEL LAZZARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON LAZZARI OAB - MT0008727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO ANTONIO LOPES (REQUERIDO)

JORGE CORREA GOMES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a juntada da procuração, bem como comprovar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17877 Nr: 46-27.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Alberto Rizzotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDO LUIS DE ÁVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 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.: 72472 Nr: 4787-32.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REPSOL YPF BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS FILIPAK LTDA-ME, ALBERTO SOARES 

PIMENTEL, PAULO HENRIQUE ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GHAZI - OAB:70771 

RJ, CRISTINA DREYER - OAB:MT. 9.520, GUILHERME BARBOSA 

VINHAS - OAB:112693 A RJ, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - 

OAB:MT/ 18.182-A, TATINA FERNANDES SANTOS BAZENGA - 

OAB:SP/260.052

 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. 184/185 é para ser expedido a 

citação , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17369 Nr: 2300-07.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARZ, JLZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851, CYNTIA PACHECO DA 

CUNHA - OAB:174982, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT, 

SILVIA MELONI DE OLIVEIRA - OAB:139.433, VAGNER POLO - 

OAB:97277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 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.: 46934 Nr: 2405-71.2007.811.0037

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE GIACHINI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

apresentar resumo da inicial, no prazo de 05(cinco) dias. O resumo 

deverá ser encaminhado no endereço eletrônico: pri.3civel@tjmt.jus.br

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102003 Nr: 1420-63.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERBI LUIZ DE LUCAS, ELEONOR GUNSCH DE LUCAS, 

MICHELLI INGMARA GUNSCH DE LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI RUARO TAGLIANI, ZAQUEU DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, Karolaine Vitoria Deniz Brasil - OAB:22658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Requerido(a): Zaqueu de Oliveira, Cpf: 

38823420997, Rg: 32088910 SSP PR Filiação: Faustino Rezende de 

Oliveira e Maria Miranda de Oliveira, data de nascimento: 09/10/1958, 

brasileiro(a), natural de Maio-PR, casado(a), autonomo, Endereço: Rua do 

Biguá N° 39, Bairro: Condominio Tuiuiu, Cidade: Primavera do Leste-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA COMPARECER NA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 

12/12/2018 ÀS 16:00 HORAS , NO EDÍFIO DO Fórum.

Resumo da inicial:
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Decisão/Despacho:Vistos.Tendo em vista a necessidade de readequação 

da pauta, redesigno a audiência anteriormente agendada para o dia 

12/12/2018 às 16:00h.Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39885 Nr: 2412-97.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA GALBIER TAVARES

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

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A

 Vistos.

Sobre a petição retro, diga a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 102701 Nr: 8718-43.2010.811.0037

 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): FRANCIELI CHAGA VIEIRA

 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:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº.: 8718-43.2010.811.0037 Código: 102701 Número/Ano: 

118/2011

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

- MT

EXECUTADO: FRANCIELI CHAGA VIEIRA (CPF:477.127.160-72)

VALOR DO DÉBITO: R$ 3.808,85 (três mil, oitocentos e oito reais e oitenta 

e cinco centavos), em 24 de novembro de 2010.

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 na Avenida Belo Horizonte, 1900 

esquina com a Rua São Judas Tadeu, denominado lote 0018 da quadra 

108, com área de 600,00m² (seiscentos metros quadrados). Benfeitorias: 

Uma casa com 176,50m² (cento e setenta e seis metros e cinquenta 

centímetros quadrados) de área construída, lote todo murado com portão 

na frente. Imóvel cadastrado sob o nº. 01.001.108.0018.0000 na Prefeitura 

Municipal de Primavera do Leste/MT.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em 29 de 

setembro de 2016.

(RE)AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 158.154,21 (cento e cinquenta e oito 

mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), em setembro 

de 2018.

DEPOSITÁRIO(A): Não informado.

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 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados FRANCIELI 

CHAGA VIEIRA (CPF:477.127.160-72), e seu cônjuge se casado for, 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.
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LIDIANE MEMORIA CAMPOS

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 102466 Nr: 1867-51.2011.811.0037

 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): C. S. ALVES -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, 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.: 1867-57.2011.811.0037 Código: 102466 Número/Ano: 0/2011

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

- MT

EXECUTADO: C.S.ALVES-ME (CNPJ: 088.487.290/0001-24)

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.301,51 (dois mil, trezentos e um reais e 

cinquenta e um centavos), em 24 de novembro de 2010.

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: 01 (um) Veículo marca Fiat, modelo Uno Mille, cor 

branca, adesivado em verde, (V.S.E ar condicionado agrícola e 

automotivo), ano de fabricação e modelo 1998/1998, placas HRL-4655.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 8.000,00 (oito mil reais), em 07 de julho de 2016.

DEPOSITÁRIO(A): EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA, Rua Olivério Porta, 

332 (V.S.E – ar condicionado), Primavera do Leste/MT.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Rua Olivério Porta, 332 

(V.S.E – ar condicionado), Primavera do Leste/MT.

ÔNUS: Eventuais constantes no Detran.

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 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados C.S.ALVES-ME 

(CNPJ: 088.487.290/0001-24), e seu cônjuge se casado for, 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)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109769 Nr: 93-49.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO ROCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº.: 93-49.2012.811.0037 Código: 109769 Número/Ano: 0/2012

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: VALDOMIRO ROCCO (CNPJ: 00.295.265/0001-64)

VALOR DO DÉBITO: R$ 25.853,64 (vinte e cinco mil, oitocentos e 

cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), em 31 de maio de 

2017.

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: 01 (um) Veículo marca Toyota, modelo Hillux CD 4x4 

SRV, ano de fabricação e modelo 2015/2015, placas QBU-2455.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), em 30 de janeiro 

de 2017.
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DEPOSITÁRIO(A): VALDOMIRO ROCCO, Rua Londrina, 660, centro, 

Primavera do Leste/MT.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Rua Londrina, 660, 

centro, Primavera do Leste/MT.

ÔNUS: Eventuais constantes no Detran.

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 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados VALDOMIRO 

ROCCO (CNPJ: 00.295.265/0001-64), e seu cônjuge se casado for, 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)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118361 Nr: 713-27.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOMAQ IMPLEMENTOS E PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA, VALDESON JOAQUIM DOS SANTOS, FLAINY 

FERREIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº.: 713-27.2013.811.0037 Código: 118361 Número/Ano: 0/2013

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL/MT

EXECUTADO: MERCOMAQ IMPLEMENTOS E PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA 

(CNPJ: 00.295.265/0001-64), VALDESON JOAQUIM DOS SANTOS (CPF: 

384.827.381-00) e FLAINY FERREIRA CHAVES (CPF: 460.909.591-20).

VALOR DO DÉBITO: R$ 7.588,29 (sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais 

e vinte e nove centavos), em 29 de fevereiro de 2016.

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: 01 (um) Veículo marca Honda, modelo Civic LX, ano 

de fabricação e modelo 1999/1999, cor verde, placas JFL-8729.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 07 de julho de 2016.

DEPOSITÁRIO(A): VALDESON JOAQUIM DOS SANTOS, Rua Antônio 

Prado, 1560, Jardim Riva, Primavera do Leste/MT.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Rua São Paulo, 530, 

Distrito Industrial, Primavera do Leste/MT.

ÔNUS: Eventuais constantes no Detran.

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 
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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 (CNPJ: 00.295.265/0001-64), 

na pessoa de seu Representante Legal, VALDESON JOAQUIM DOS 

SANTOS (CPF: 384.827.381-00) e FLAINY FERREIRA CHAVES (CPF: 

460.909.591-20), e seu cônjuge se casado for, 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)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120906 Nr: 3398-07.2013.811.0037

 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.: 3398-07.2013.811.0037 Código: 120906 Número/Ano: 0/2013

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: MERCOMAQ IMPLEMENTOS E PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA 

(CNPJ: 00.295.265/0001-64).

VALOR DO DÉBITO: R$ 50.672,03 (cinquenta mil, seiscentos e setenta e 

dois reais e três centavos), em 18 de abril de 2017.

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: 01 (um) Trator marca Landini, Gabinado, ano 2006, 

165 CV, nº. SHTIV18024.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 18 de janeiro de 

2016.

DEPOSITÁRIO(A): VALDESON JOAQUIM DOS SANTOS, Rua São Paulo, 

530, Primavera do Leste/MT.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Rua São Paulo, 530, 

Distrito Industrial, Primavera do Leste/MT e/ou Rua Antônio Prado, nº 

1.560, Jardim Riva, Primavera do Leste/MT.

ÔNUS: Nada consta.

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 

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 (CNPJ: 00.295.265/0001-64), 

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 
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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)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 127428 Nr: 405-54.2014.811.0037

 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): DEBORA ANE BELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº.: 405-54.2014.811.0037 Código: 127428 Número/Ano: 0/2014

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT

EXECUTADO: DEBORA ANE BELOTTO (CPF: 949.107.319-20).

VALOR DO DÉBITO: R$ 6.814,60 (seis mil, oitocentos e quatorze reais e 

sessenta centavos), em 27 de novembro de 2013.

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: 01) 01 (um) Aparelho de TV marca Toschiba 40 

polegadas, avaliada em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais); 02) 01 (um) 

Aparelho de TV marca CCE 29 polegadas, avaliada em R$ 1.000,00 (um mil 

reais); 03) 01 (um) Aparelho de DVD, avaliado em R$ 200,00 (duzentos 

reais); 04) 02 (dois) Ventiladores de teto marca Lorencetti com lustre, 

avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais); 05) 01 (um) Rack grande para 

sala de TV, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais); 06) 01 (um) Fogão 

Dako quatro bocas com acendedor automático, avaliado em R$ 400,00 

(quatrocentos reais); 07) 02 (duas) Mesas de madeira, avaliada em R$ 

600,00 (seiscentos reais); 08) 01 (um) Freezer de uma boca, com 

capacidade de 250 litros, cor branca, avaliado em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais).

(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), em 11 

de julho de 2017.

DEPOSITÁRIO(A): DEBORA ANE BELOTTO, Rua Piracicaba, 1904, PVA II, 

Primavera do Leste/MT

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Rua Piracicaba, 1904, 

PVA II, Primavera do Leste/MT

ÔNUS: Nada consta.

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 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados DEBORA ANE 

BELOTTO (CPF: 949.107.319-20), e seu cônjuge se casado for, 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)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126915 Nr: 9442-42.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE LIMA E CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº.: 9434-65.2013.811.0037 Código: 126915 Número/Ano: 0/2013

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: JOÃO BATISTA DE LIMA & CIA LTDA - EPP (CNPJ: 

00.199.979/0001-79).

VALOR DO DÉBITO: R$ 66.008,66 (sessenta e seis mil, oito reais e 

sessenta e seis centavos), em 07 de junho 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: 01) 01 (uma) Prateleira para perfume com 3,60 

metros e uma prateleira para medicamentos com 16,80 metros, avaliado as 

duas em R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais); 02) 01 (um) 

Balcão de 14,40 metros, avaliado em R$ 9.000,00 (nove mil reais); 03) 01 

(uma) Gondola de 6,00 metros, avaliado em R$ 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais); 04) 01 (uma) Gondola de 2,40 metros, avaliada em R$ 

2.800,00 (dois mil e oitocentos reais); 05) 01 (um) Painel encartelados com 

2,80 metros, avaliado em R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais); 06) 01 

(um) Fraldário com 2,40 metros, avaliado em R$ 3.200,00 (três mil e 

duzentos reais).

(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 48.300,00 (quarenta e oito mil e trezentos 

reais), em 23 de março de 2018.

DEPOSITÁRIO(A): JOÃO BATISTA DE LIMA, Avenida Porto Alegre, 611, 

Centro, Primavera do Leste/MT.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Avenida Porto Alegre, 

611, Centro, Primavera do Leste/MT.

 ÔNUS: Nada consta.

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 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados JOÃO BATISTA 

DE LIMA & CIA LTDA - EPP (CNPJ: 00.199.979/0001-79), 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)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 49632 Nr: 4957-09.2007.811.0037

 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): JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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.: 4957-09.2007.811.0037 Código: 49632 Número/Ano: 197/2007

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

- MT

EXECUTADO: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA MELLO (CPF: 691.955.951-04)

VALOR DO DÉBITO: R$ 3.677,23 (três mil, seiscentos e setenta e sete 

reais e vinte e três centavos), em 06 de agosto de 2007.

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 terreno de nº. 09, da quadra nº. 99, do 

Loteamento Cidade Primavera II, situado na Rua Olivério Porta s/nº., nesta 

Cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, com superfície de 900,00m² 

(novecentos metros quadrados), medindo 18,00 metros de frente e fundos 

por 50,00 metros de laterais, com área construída de 100,00m² (cem 

metros quadrados). Inscrição Imobiliária: 01.002.099.0009.001.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 140.045,57 (cento e quarenta mil, quarenta e cinco 
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reais e cinquenta e sete centavos), 01 de junho de 2018.

DEPOSITÁRIO(A): CLAUDIOMIRO CASTALDO, Chefe do Departamento de 

Cadastro e Tributos do Município.

 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 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados JOÃO BATISTA 

DE OLIVEIRA MELLO (CPF: 691.955.951-04), e seu cônjuge se casado for, 

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)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 49636 Nr: 4962-31.2007.811.0037

 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): OSMAR CHAGAS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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.: 4962-31.2007.811.0037 Código: 49636 Número/Ano: 199/2007

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

- MT

EXECUTADO: OSMAR CHAGAS VIEIRA (CPF: 237.516.142-49)

VALOR DO DÉBITO: R$ 3.877,29 (três mil, oitocentos e setenta e sete 

reais e vinte e nove centavos), em 06 de agosto de 2007.

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 nº. 21 da quadra 90, situado na Avenida Belo 

Horizonte, 2360, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT. Benfeitorias: Um 

imóvel com área de aproximadamente 44,77m² (quarenta e quatro metros e 

setenta e sete metros quadrados) de área construída contendo: Uma área 

aberta comercial, com um cômodo lateral, banheiro em cimento, cobertura 

de eternit (fino); nos fundos com uma área, uma sala, um quarto e cozinha 

e um banheiro com cimento, piso cimento queimado, sem forro, cobertura 

eternit e mais uma peça (cômodo) com banheiro em cimento, cobertura 

eternit, piso cimento queimado. Inscrição imobiliária: 01.002.090.0021.000.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 105.034,18 (cento e cinco mil, trinta e quatro reais e 

dezoito centavos), em 11 de junho de 2018.

DEPOSITÁRIO(A): CLAUDIOMIRO CASTALDO, Coordenador de Cadastro e 

Tributos do Município de 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.
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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 OSMAR CHAGAS 

VIEIRA (CPF: 237.516.142-49), e seu cônjuge se casado for, 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)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 49994 Nr: 5319-11.2007.811.0037

 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): JOSE MACEDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº.: 5319-11.2007.811.0037 Código: 49994 Número/Ano: 0/2007

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

- MT

EXECUTADO: JOSÉ MACEDO DOS SANTOS (CPF: 395.354.791-72)

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.784,66 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro 

reais e sessenta e seis centavos), em 06 de agosto de 2007.

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 imóvel da quadra 92, lote 20, do loteamento 

Cidade Primavera II, Primavera do Leste/MT. Benfeitorias: Uma residência 

com 01 sala, 01 cozinha, 02 quartos, 01 banheiro, 01 área nos fundos, 

casa forrada com forro paulista, em bom estado de conservação, piso de 

cerâmica com oito anos. Inscrição Imobiliária: 01.002.092.0020.000.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), em 12 de 

fevereiro de 2009.

DEPOSITÁRIO(A): Não informado.

 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 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados JOSÉ MACEDO 

DOS SANTOS (CPF: 395.354.791-72), e seu cônjuge se casado for, bem 
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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)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 53276 Nr: 6543-81.2007.811.0037

 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): LONGHI MOREIRA & LONGHI LTDA - ME

 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:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº.: 6543-81.2007.811.0037 Código: 53276 Número/Ano: 71/2008

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

- MT

EXECUTADO: LONGHI MOREIRA & LONGHI LTDA - ME (CNPJ: 

04.130.013/0001-36)

VALOR DO DÉBITO: R$ 5.742,63 (cinco mil, setecentos e quarenta e dois 

reais e sessenta e três centavos), 19 de outubro de 2007.

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: 01 (um) Elevador Marca Hidromar com capacidade 

para 4 toneladas.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), em 14 de 

setembro de 2010.

DEPOSITÁRIO(A): KATIA LORGHI MOREIRA, Rua Rosa Cerutti, 210, 

Castelândia, Primavera do Leste/MT.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Rua Rosa Cerutti, 210, 

Castelândia, Primavera do Leste/MT.

ÔNUS: Nada consta.

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 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados LONGHI MOREIRA 

& LONGHI LTDA - ME (CNPJ: 04.130.013/0001-36), 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)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 43908 Nr: 6415-95.2006.811.0037

 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): COMERCIAL GAUCHA

 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:
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 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº.: 6415-95.2006.811.0037 Código: 43908 Número/Ano: 0/2006

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

- MT

EXECUTADO: COMERCIAL GAUCHA (CNPJ: 018.940.960.0001/41)

VALOR DO DÉBITO: R$ 38.907,49 (trinta e oito mil, novecentos e sete 

reais e quarenta e nove centavos), em 03 de maio de 2017.

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 imóvel urbano lote 51 da quadra 001, do 

Loteamento Parque Industrial, com área de 5.000,00 (cinco mil metros), 

medindo 105,80 metros do lado esquerdo, 105,80 metros do lado direito, 

47,53 metros de frente e 47,53 metros aos fundos, situado às margens da 

Rodovia Federal BR 070, Km 284, Parque Industrial. Benfeitorias: Uma 

estrutura metálica. Imóvel com ótima localização. Inscrição Imobiliária: 

010120010051000.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em 13 de junho de 

2007.

DEPOSITÁRIO(A): ANTÔNIO VALMIR MIRANDA, Depositário Público Local.

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 

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 

lega, 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)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 22325 Nr: 3157-19.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERLINI & CIA LTDA.

 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.: 3157-19.2002.811.0037 Código: 22325 Número/Ano: 0/2002

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: .MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

EXECUTADO: FERLINE & CIA LTDA (CNPJ: 03.324.751/0001-51).

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.282,24 (dois mil, duzentos e oitenta e dois reais 

e vinte e quatro centavos), em 25 de setembro de 2013.

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: 01) 150 (cento e cinquenta) Suportes adaptados 

freio, avaliados em R$ 1.088,95 (um mil, oitenta e oito reais e noventa e 

cinco centavos); 02) 75 (setenta e cinco) Suportes móvel sueco 22 mm, 

avaliados em R$ 272,24 (duzentos e setenta e dois reais e vinte e quatro 

centavos); 03) 45 (quarenta e cinco) Suportes móvel sueco 21 mm, 

avaliados em R$ 163,34 (cento e sessenta e três reais e trinta e quatro 

centavos); 04) 06 (seis) Guidões diante. Cross, avaliados em R$ 40,84 

(quarenta reais e oitenta e quatro centavos). Obs.: Peças novas de 

reposição.

(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 1.565,37 (um mil, quinhentos e sessenta e 

cinco reais e trinta e sete centavos), em 10 de novembro de 2017.

DEPOSITÁRIO(A): LUIZ FERNANDO DE GODOY, Rua Santo André, 321, 

Primavera I, Primavera do Leste/MT.
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LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Rua Santo André, 321, 

Primavera I, Primavera do Leste/MT.

ÔNUS: Nada consta.

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 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados FERLINE & CIA 

LTDA (CNPJ: 03.324.751/0001-51), 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)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 59594 Nr: 7122-92.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOMAQ IMPLEMENTOS E PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA, FLAINY FERREIRA CHAVES, VALDESON JOAQUIM 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº.: 7122-92.2008.811.0037 Código: 59594 Número/Ano: 145/2008

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

EXECUTADA: MERCOMAQ IMPLEMENTOS E PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA, 

FLAINY FERREIRA CHAVES E VALDESON JOAQUIM DOS SANTOS

VALOR DO DÉBITO: R$ 77.331,54 (setenta e sete mil, trezentos e trinta e 

um reais e cinquenta e quatro centavos), em agosto de 2017.

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: 01 (um) Trator Landini 165, ano 2006, gabinado, 

traçado, série nº OF SHTLY 18024.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), em dezembro 

de 2016.

DEPOSITÁRIO(A): VALDESON JOAQUIM DOS SANTOS, Rua Antônio 

Prado, nº 1.560, Jardim Riva, Primavera do Leste/MT.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Rua São Paulo, 530, 

Distrito Industrial, Primavera do Leste/MT e/ou Rua Antônio Prado, 1560, 

Jardim Riva, Primavera do Leste/MT.

ÔNUS: Nada consta.

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, 
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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, e FLAINY FERREIRA CHAVES E VALDESON 

JOAQUIM DOS SANTOS, e seus respectivos cônjuges se casados forem, 

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)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 22406 Nr: 3258-56.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREMA DE MELLO & CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, 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: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº.: 32258-56.2002.811.0037 Código: 22406 Número/Ano: 0/2002

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

 EXECUTADO: CREMA DE MELLO & CIA LTDA. – ME (CNPJ 

73.660.771/0001-89)

 VALOR DO DÉBITO: R$ 3.490,64 (três mil quatrocentos e noventa reais e 

sessenta e quatro centavos), em 24 de outubro de 2.002.

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 DAS PRAÇAS: 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: 01 (uma) Grade Niveladora, usada, com 24 discos, 

marca Tatu, ano de fabricação 1997, em bom estado de conservação e 

funcionamento.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 5.883,93 (cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais 

e noventa e três centavos), em 12 de junho de 2018.

DEPOSITÁRIO(A): Representante Legal de Crema de Mello Cia Ltda. – ME, 

Rua São Paulo, nº420, Distrito Industrial, Primavera do Leste/MT.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Rua São Paulo, nº420, 

Distrito Industrial, Primavera do Leste/MT.

ÔNUS: Nada consta.

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 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados CREMA DE MELLO 

& CIA LTDA – ME, na pessoa de seu Representante Legal, e seus 

respectivos cônjuges se casados forem, 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 
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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 Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178357 Nr: 9768-94.2016.811.0037

 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: EDMILSON JUNIOR ROCHA GOMES, MARIA JULIA 

ROCHA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS LAETE PEREIRA 

DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fls. 91, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar as partes sobre a redistribuição destes autos no PJE, com a 

numeração 1007205-42.2018.8.11.0037, bem como para informar que os 

autos físicos serão encaminhados ao arquivo no prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113182 Nr: 4212-53.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA PRECISÃO LTDA - ME, DJALMA 

FRANCISCO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 Processo nº 4212-53.2012.811.0037 (Código 113182)

Vistos.

Primeiramente, proceda-se a Sr.ª Gestora a inclusão do executado 

DJALMA FRANCISCO SILVA na capa dos autos.

Sem prejuízo, proceda-se a busca do endereço do executado, através 

dos convênios do TJMT.

Inclua-se a minuta de pedido de informações e expeçam-se os ofícios 

necessários.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço proceda-se a 

tentativa de citação.

Resultando negativa a diligência, cite-se o executado, via edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos 

dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Intime-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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 52774 Nr: 7128-36.2007.811.0037

 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): LETICIA SELBACH CHRISTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL VOGT - OAB:R 60.505

 Processo nº: 7128-36.2007.811.0037 (Código 52774)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115930 Nr: 6532-76.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNÓBIO BRAGANHOLO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOVANI ALBERTO DAMO - 

OAB:14927

 Processo nº 6532-76.2012.811.0037(Código 115930)Vistos.Sem prejuízo, 

defiro o requerimento de penhora on line.Deve ser consignado que o artigo 

835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora.Inclua-se a minuta de bloqueio.Realizada a penhora, 

a parte executada deverá ser intimada para, querendo, opor 

embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.Ainda, defiro o pedido de inclusão de restrição aos 

veículos, eventualmente encontrados em nome do executado citado, 

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.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.Após, 

defiro o requerimento de fl. 124 e determino a SUSPENSÃO do feito por 45 

(quarenta e cinco) dias.Aguarde-se na secretaria.Decorrido o prazo, 

intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, no prazo 
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de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118807 Nr: 1178-36.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNÓBIO BRAGANHOLO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOVANI ALBERTO DAMO - 

OAB:14927

 Processo nº: 1178-36.2013.811.0037 (Código 118807)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que o exequente pugnou para que todos os 

atos processuais fossem formalizados em apenas um deles.

Todavia, não existe qualquer fundamento para concentrar os atos 

processuais em apenas um, razão pelo qual resta indeferido o pedido de 

fl. 125.

Sem prejuízo, proceda-se a intimação da parte exequente, por carga, para 

dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos 

do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011708-55.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE DE MORAIS MANZANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869/O (ADVOGADO(A))

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO(A))

FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY OAB - DF38672 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as requeridas para efetuarem o cumprimento da sentença, no 

prazo de quinze dias, sob pena de incidência de multa de 10%, conforme 

requerido na petição id 16007640. Primavera do Leste, 30 de outubro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011748-71.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BAIRD KASAKOFF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte executada, através de 

seu advogado, para efetuar o cumprimento da sentença, no prazo de 

quinze dias, conforme petição id 15734514. Primavera do Leste, 30 de 

outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011001-92.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOREIRA DIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MESSIAS ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011001-92.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: MOREIRA DIAS COMERCIO DE 

MOVEIS LTDA - EPP EXECUTADO: FABIO MESSIAS ME Vistos, em 

correição. Trata-se de cumprimento de sentença em que, intimada, a parte 

requerida não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Na oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 06 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011168-75.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CILLINEU NUNES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI PAULO SCHIRRMANN (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 (vinte) dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 

8011168-75.2014.8.11.0037 Valor da causa: $13,740.06 ESPÉCIE: 

[CHEQUE]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: CILLINEU NUNES DE MORAES Endereço: Rua C, 94, CRISTO REI, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: 

RONI PAULO SCHIRRMANN, atualmente, com endereço em lugar incerto e 

não sabido. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima mencionado, da sentença prolatada, a seguir transcrita de forma 

resumida: "...Assim, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, 

conforme leciona o artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, 

uma vez que o autor não promoveu as diligências necessárias para 

preenchimento dos pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido do processo, bem como se manteve inerte por mais de 30 (trinta 

dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, conforme art. 485, incisos III e IV do CPC...". PRIMAVERA DO 

LESTE, 30 de outubro de 2018. DIVANEI PEREIRA DA SILVA MIRANDA 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010796-92.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M.E.MACHADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATA CARRETO OAB - SP213295 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 8010796-92.2015.8.11.0037 

Valor da causa: R$ 20.842,62 ESPÉCIE: [RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: M.E.MACHADO - ME Endereço: Rua 

MARINGÁ, 503, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

POLO PASSIVO: Nome: PRIME SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI - ME 

Endereço: Rua ITAPORANGA, 122, VILA MONTEIRO, POÁ - SP - CEP: 

08557-500 Nome: GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Endereço: 

Rua SURUBIM, 504, CONJ. 51, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-050 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. PRIMAVERA DO LESTE, 30 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002041-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIR ZANCHET (EXECUTADO)

MAURO GOMES FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL CARLOTTO CORREA OAB - MT14144/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002041-33.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: JANDIR ZANCHET, MAURO 

GOMES FILHO Vistos em correição, Abra-se vista ao Ministério Público 

para manifestação acerca da Certidão do Oficial de Justiça de Id 9851569, 

requerendo o que entender de direito. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

30 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001442-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EGIANE EVANGELISTA DIAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVINER 

VALÉRIO PROCESSO n. 1001442-60.2018.8.11.0037 Valor da causa: 

$930.00 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: OTICA POPULAR LTDA - ME Endereço: 

AVENIDA PORTO ALEGRE, 1420, SALA 01, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: EGIANE 

EVANGELISTA DIAS Endereço: Avenida PORTO ALEGRE, 1261, FUNDOS, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Senhor(a): OTICA 

POPULAR LTDA - ME, na pessoa do Representante Legal. A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de POLO ATIVO, da 

sentença lançada nos autos acima mencionados, a qual segue anexa por 

cópia como parte integrante desta. PRIMAVERA DO LESTE, 30 de outubro 

de 2018. DIVANEI PEREIRA DA SILVA MIRANDA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010857-16.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN TELES NOGUEIRA OAB - MT0018134A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIARTE VITORINO (EXECUTADO)

HEIDY DE SAN ZIRILO VITORINO (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A certidão do oficial 

juntado aos autos e requerer o que de direito no prazo de cinco dias sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001237-31.2018.8.11.0037 

Promovente: MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Promovido: JOSE 

ANTONIO GONCALVES VIANA Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face de 

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA FUNDAMENTO E DECIDO Tendo em 
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vista o pedido de desistência e extinção feito pela parte autora, homologo 

a desistência da ação para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e o 

faço sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII do Código 

de Processo Civil. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 25 de outubro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 25.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000428-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELLIZA MARQUES CIRONE OAB - SP339744 (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO DACORSO OAB - SP154132 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000428-75.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. 

Vistos em correição, Antes de apreciar o pedido do Ministério Público, 

entendo necessária a realização de diligências para verificar se foram 

cumpridas as exigências determinadas na decisão de Id 5905331 que 

constavam do item 02 da petição inicial, quais sejam: · CLÁUSULA 

TERCEIRA – realização do monitoramento, TRIMESTRALMENTE, da água 

subterrânea, nos três poços de monitoramento implantados no sentido do 

escoamento subterrâneo; · CLÁUSULA QUINTA – realização da 

readequação do dispositivo (tubulação de entrada) do efluente abaixo do 

nível da lagoa, conforme determinado no Relatório de Vistoria 135/2012; · 

CLÁUSULA PRIMEIRA – apresentação de PROPOSTA para solução da 

emissão de odores da CRLTS – Central de Recebimento de Lodo e Tanque 

Séptico, quer seja através da instalação de tubo de ventilação acima de 10 

metros ou do telhado das residências, com a adoção de sistema de 

exaustão de gases, que devem ser submetidos a tratamento antes do 

lançamento na atmosfera, ou mediante a mudança do local da CRLTS ou 

outra providência que assegure o resultado prático equivalente; · 

CLÁUSULA PRIMEIRA – ITEM 1.4 – comprovação do atendimento aos 

padrões de lançamento de efluente tratado estabelecido na Resolução 

CONAMA 357/2005, mediante a apresentação dos últimos três 

relatórios/exames laboratoriais. Desta forma, OFICIE-SE à Secretaria de 

Meio Ambiente deste Município para que realize diligência técnica para 

apurar sobre se foram cumpridos os itens acima referidos, sendo que o 

relatório deve ser apresentado em até 30 dias. Serve a presente decisão 

como requisição/mandado/ofício. Primavera do Leste/MT, 30 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005392-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DE SOUSA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005392-14.2017.8.11.0037 

Promovente: MARIA JOANA DE SOUSA CABRAL Promovido: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A Trata-se de ação conexa com as ações n° 

1000120-39.2017.8.11.0037, n° 1004012-19.2018.8.11.0037 en° 

1004044-24.2018.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por MARIA JOANA DE SOUSA CABRAL em face de BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A Devidamente citado, o reclamado apresentou 

contestação tempestiva. A tentativa conciliatória restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do mérito. A 

autora alega ser idosa e receber benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade nº 1327488504, através do Banco Bradesco. 

Afirma que no dia 06/11/2017, foi até a Previdência social e solicitou um 

extrato do seu benefício previdenciário, onde tomou conhecimento que a 

empresa Ré estava descontando o valor de R$ 30,37 (trinta reais e trinta e 

sete centavos) referente ao empréstimo consignado nº 576750954. Aduz 

que no extrato do benefício consta um empréstimo consignado no valor de 

R$ 1.068,61 (hum mil e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos), 

valor este que deverá ser pago em 72 prestações de R$ 30,37, sendo que 

já foram descontados de sua aposentadoria 04 parcelas. O banco réu, por 

sua vez, alega que somente tomou conhecimento do problema trazido aos 

autos após o ajuizamento da ação, não tendo a parte autora procurado 

nenhum dos canais de atendimento disponibilizados para solução de 

conflitos, como tentativa de evitar o litígio. Aduz que tomou todas as 

providências necessárias para evitar ou minimizar os danos e prejuízos 

sofridos pela parte autora, bem como para recompô-los, o que demonstra 

que não resistiu à pretensão autoral. Analisando os autos verifico que 

razão assiste a parte autora, vez que o Banco requerido não se 

desincumbiu em comprovar a legalidade do empréstimo. Quanto à 

alegação de que a autora não buscou solucionar a lide de forma 

administrativa, entendo que não é necessário o esgotamento da via 

administrativa para ingresso em juízo, eis que o direito ao acesso da 

jurisdição não é cerceável. Portanto, nada obsta que a autora venha 

perante o Poder Judiciário buscar o que entende ser de direito. No que se 

refere à providência tomada pelo requerido trata-se de proposta de 

acordo em audiência de conciliação, contudo a parte autora não é 

obrigada a aceitar, ainda mais em valor tão irrisório como o que foi 

ofertado. Assim, pelas provas trazidas aos autos pela própria autora, bem 

como os argumentos lançados, entendo que a contratação do empréstimo 

não foi realizada pela parte autora e sim por meio de fraude, sendo assim, 

houve falha na prestação dos serviços por parte do banco réu, eis que 

não tomou as precauções necessárias para impedir o ato fraudulento. Em 

nossa sociedade cada vez mais cresce a possibilidade de ocorrência de 

fraudes no sistema bancário, cabendo àqueles que exploram tal atividade 

antever-se buscando medidas para evita-las. Cumpre mencionar, que por 

se tratar de relação de consumo, em que o consumidor é parte 

hipossuficiente, cabia ao réu provar que a contratação do empréstimo 

consignado foi realizado pela autora, entretanto, nada juntou ou alegou. 

Ainda, importante mencionar quanto a responsabilidade das instituições 

financeiras pela segurança dos serviços por ela prestados, esta é 

considerada objetiva, em razão do risco da atividade bancária e da 

relação de consumo existente com os clientes (CC, art. 927, parágrafo 

único, e CDC, art. 14). Vejamos: “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.” O caput referido artigo 14 do CDC prevê a regra da 

responsabilidade civil objetiva, isto é, independentemente de culpa. Por 

sua vez, o § 3° do mesmo artigo trata das causas de exclusão de 

responsabilidade do fornecedor de serviços. Vejamos: “CDC. Art. 14. (...) 

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 
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exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Portanto, tem-se que aplicar a 

responsabilidade objetiva do banco réu ao presente caso, eis que assume 

o risco pelas atividades exercidas, bem como prestou serviço falho e além 

disso, não dignou-se em provar qualquer alegação que o eximi de culpa. 

Portanto, deve ele ser responsabilizado pelos danos causados a parte 

autora. No tocante ao dano moral, verifico que a ré prestou um serviço 

defeituoso. Agiu assim em infringência ao artigo 14, do Código de Defesa 

do Consumidor, e com isso gerou transtornos a reclamante, pelo desgaste 

e o tempo desperdiçado em reclamações, bem como com a falta de 

retorno por parte da empresa ré. Corroborando com o nosso 

entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se 

manifestado no sentido de que o descaso com o consumidor é situação 

hábil à caracterização do dever de indenizar, especialmente nas situações 

em que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente. No presente 

caso, está caracterizado o dano moral, eis que a falha na prestação de 

serviços por parte do banco réu, gerou completo aborrecimento e 

constrangimento a parte autora, posto que com isso, tem o dever de 

indenizar a parte pelos danos causados. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL . 

DANOS MATERIAIS E MORAIS . BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA . 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR . I - 

A pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora 

apelada não impede a interposição da apelação pela outra parte . 

Preliminar de não conhecimento do recurso afastada . II - O desconto 

indevido nos proventos de aposentadoria não autorizado pelo consumidor 

indica falha no serviço bancário, configurando danos morais indenizáveis . 

III - Tendo o banco reconhecido expressamente que os contratos de 

empréstimo consignado indicam fraude, deve a instituição financeira 

restituir os valores indevidamente descontados. (Processo AC 160712009 

MA, Orgão Julgador: SAO LUIS, Julgamento: 29 de Setembro de 2009, 

Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF).” Sendo assim, com respeito 

à reparação moral, entendo pela procedência. Acentuo que o dano em 

debate é in re ipsa, ou seja, prescinde da produção de provas. Porque a 

materialização do dano moral ocorre quando se dá lesão do patrimônio 

abstrato ou imaterial de alguém, que consiste num bem ético-jurídico-social 

que pode ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a simples paz ou 

tranquilidade do espírito. Esses elementos são impassíveis de prova 

material. Por esse enfoque, deve-se ter em mente que a indenização deve 

ser em valor tal que garanta à parte autora uma reparação (se possível) 

pela lesão experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a 

conduta reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de 

procedimento símile. Nesta linha, entendo que a condição econômica das 

partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente devem 

ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório, no intuito de 

evitar o enriquecimento injustificado da autora e aplicação de pena 

exacerbada à demandada. Por tais razões, considerando que a fixação do 

quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa à 

reclamante, bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia 

de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. No que tange a 

cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se 

inclinado para a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

nos moldes do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do 

Consumidor. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do 

indébito é no caso de engano justificável, o que não é o caso dos autos, 

vez que o reclamado efetuou lançou empréstimo consignado no benefício 

da autora e efetuou as cobranças sem observar os deveres mínimos de 

cuidado. Considerando que a autora comprovou as cobranças indevidas, 

bem como o seu pagamento, o quantum da repetição do indébito consiste 

no valor de R$ 121,48 (cento e vinte e um reais e quarenta e oito 

centavos), que deve ser pago em dobro, uma vez que foi cobrado 

indevidamente, perfazendo o total de R$ 252,96 (duzentos e quarenta e 

dois reais e noventa e seis centavos). Em razão do exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) Determino a nulidade do contrato de 

empréstimo n° 576750954; b) Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela reclamante, 

valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do 

arbitramento desta sentença. d) Condeno a reclamada a restituir a quantia 

de R$ 252,96 (duzentos e quarenta e dois reais e noventa e seis 

centavos), eis que descontados indevidamente do benefício da autora, 

devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) 

ambos a partir do arbitramento desta sentença. Sem ônus sucumbenciais 

e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no 

PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz 

de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 27 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 27.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001887-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

CLENI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001887-15.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, CLENI FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição, Trata-se de pedido de 

bloqueio para cumprimento da decisão judicial, em que a parte autora junta 

Termo de Declaração da Farmácia Municipal, atestado médico e 

orçamentos atualizados. Assim, evidenciado o não cumprimento da 

decisão concessiva da tutela provisória de urgência, os réus também não 

indicaram outro fornecedor que satisfaça a obrigação requerida neste 

processo com custo inferior ao menor orçamento trazido pela parte 

autora. Além disso, trata-se de pedido oriundo do Ministério Público, cuja 

instituição também tem incumbência constitucional expressa para a defesa 

dos direitos individuais e coletivo, presumindo-se, pois, que o valor 

requerido atende aos princípios norteadores das contratações realizadas 

às expensas do Poder Público. Diante do exposto, na esteira da decisão 

que antecipou a tutela de mérito, bem como das ponderações do Município 

de Primavera do Leste/MT, no que tange ao financiamento da saúde entre 

os Entes Políticos; defiro o sequestro do numerário (Id 12169462) somente 

em face do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ R$ 1.314,00 (mil 

trezentos e quatorze reais), para aquisição do medicamento Xarelto 20mg, 

suficiente para o período de seis meses de tratamento de Cleni Ferreira da 

Silva. 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(s) fornecedor(es) com orçamento de menor valor, conforme indicado 

pela parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a retirar a 

medicação, bem como para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo 

de até 10 (dez) dias, após a aquisição do produto. Com a juntada das 

notas fiscais relativas à aquisição do produto/serviço de saúde, bem como 

nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 

02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) 

dias. Após a prestação de contas, em não havendo incidentes 

processuais, concluso o processo para sentença. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001597-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ALEXANDRINA BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001597-97.2017.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA ALEXANDRINA 

BATISTA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos em correição, Em 

análise detida dos autos, verifico que a intimação para a audiência de 
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conciliação ocorreu apenas por expedição eletrônica e que a ciência foi 

automaticamente gerada pelo sistema quando decorrido o prazo. Convém 

ressaltar que, com o advento da Portaria nº 161/2017 do TJMT, a intimação 

também deve ser através de publicação no Diário da Justiça Eletrônico – 

DJE e, por essa razão, entendo que a revelia não está configurada. 

Assim, redesigne-se 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 no mandado que não 

havendo contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 30 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006969-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FERNANDES RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006969-90.2018.8.11.0037. REQUERENTE: APARECIDO FERNANDES 

RESENDE REQUERIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA Vistos em Correição, Trata-se da ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de 

tutela de urgência pleiteado por Aparecido Fernandes Resende em face 

de Embracon Administradora de Consórcio LTDA, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que 

o reclamante foi impedido de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em virtude da negativação em seu nome no 

valor de R$764,09(setecentos e sessenta e quatro reais e nove 

centavos), vinculado ao contrato n°2349412052, com vencimento em 20 

de agosto de 2018. O reclamante afirma que possui vinculo contratual com 

a reclamada em relação a um consórcio, no entanto, as parcelas estão 

sendo adimplidas tempestivamente. Todavia, o reclamante assevera que 

encaminhou todos os comprovantes de pagamento para a reclamada e até 

o momento seu nome encontra-se incluso nos órgãos de restrição ao 

crédito. Por fim, o reclamante requer através da antecipação de tutela de 

urgência que a reclamada exclua imediatamente a restrição de seu nome, 

até o deslinde desta ação. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Boleto e Comprovante de 

Pagamento (id. n°15965503), Extrato da Negativação Serasa (id. 

n°15965508) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. Inicialmente, consigno que o autor comprovou o pagamento da 

fatura com vencimento em 20/08/2018, tenho adimplido no mesmo dia, no 

valor de R$747,50(setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Assim, a exclusão da negativação é medida cabível para este 

momento. O dano potencial decorre da restrição ao crédito, 

comprometendo a atividade comercial e o consumo em geral, financiado 

por operações pautadas no crédito. Deve ser prestigiado o princípio da 

boa fé em seu favor, considerando ainda pronta a atuação da requerente 

na defesa de seu suposto direito, sem contar que a exclusão liminar não 

traz prejuízo objetivo à requerida. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que exclua 

imediatamente a restrição em nome do autor Aparecido Fernandes 

Resende, portador do CPF 801.785.611-34 e RG1110649-2, contrato 

n°2349412052, no valor de R$764,09(setecentos e sessenta e quatro 

reais e nove centavos), do órgão de restrição ao crédito (Serasa) 

devendo ser providenciado a exclusão da restrição diretamente pela 

Secretaria Judiciária através do sistema SerasaJud. Cite-se e intime-se 

para a audiência de conciliação designada para o dia 27/03/2019, às 

10h00min ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará 

em revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na petição 

inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da 

audiência de conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de 

revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na petição 

inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, será 

contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 29 de 

outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006905-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006905-80.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MOACIR TRANSPORTES 

RODOVIARIOS EIRELI - EPP REQUERIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA 

Vistos em Correição, Trata-se da ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de antecipação de 

tutela de urgência pleiteado por Moacir Transportes Rodoviários Eireli – 

EPP em face de Localiza Rent A Car S/A, pelos fatos e fundamentos 

narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que o reclamante 

realizou contrato de locação de um veículo no valor de R$1.550,00(um mil, 

quinhentos e cinquenta reais), com vencimento em 27/07/2018. O 

reclamante afirma que efetuou o pagamento da fatura supracitada no dia 

13/08/2018, no valor de R$1.598,28(um mil, quinhentos e noventa e oito 

reais e vinte e oito centavos). Posteriormente, o reclamante foi 

surpreendido pela restrição em seu nome no valor de R$1.609,64(um mil, 

seiscentos e nove reais e sessenta e quatro centavos), vinculado ao 

contrato ACPRL 9292. Relata que a fatura foi adimplida de forma 

intempestiva com as devidas correções monetárias, no entanto, até o 

momento seu nome encontra-se incluso nos órgãos de restrição ao 

crédito. Por fim, o autor requer através da antecipação de tutela de 

urgência, a imediata exclusão da negativação, até o deslinde desta ação. 

É o relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes 

documentos: Fatura e Comprovante de Pagamento (id. n°15888920), 

Relação de Faturas Adimplidas (id. n°15888926), Extrato da Negativação 

do Serasa (id. n°15888934) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. Inicialmente, consigno que o autor comprovou o 

pagamento da fatura que ensejou a negativação na data de 13/08/2018, 

no valor de R$1.598,28 (um mil, quinhentos e noventa e oito reais). Assim, 

o dano potencial decorre da restrição ao crédito, comprometendo a 

atividade comercial e o consumo em geral, financiado por operações 

pautadas no crédito. Neste momento, o deferimento da tutela de urgência é 

medida que dever ser imposta. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que exclua 

imediatamente o nome da parte reclamante Moacir Transportes 

Rodoviários Eireli- EPP, inscrito no CNPJ 20.498.378/0001-74, contrato 

ACPRL 9292, no valor de R$1.609,64(um mil, seiscentos e nove reais e 

sessenta e quatro centavos) do órgão de restrição ao crédito (Serasa), 
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devendo ser providenciado a exclusão da negativação pela Secretaria 

Judiciária através do Sistema Serasajud. Designe-se 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 no mandado que não havendo contestação também será 

decretada a revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada 

de documentos e sejam arguidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Serve a presente decisão de carta/mandado de 

citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 29 de outubro de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006932-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MILTA DA CRUZ BARALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

CLAUDENICE SERAFIM OAB - MT24906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006932-63.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MILTA DA CRUZ BARALDI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em Correição, Trata-se da ação declaratória de inexistência de 

débito c/c reparação por danos morais c/c obrigação de não fazer c/c 

antecipação de tutela de urgência pleiteada por Milta da Cruz Baraldi em 

face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, pelos fatos 

e fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial 

que a reclamante é usufrutuária da unidade consumidora n°6/1895073-3. 

Relata que foi surpreendida pela fatura de recuperação de consumo no 

valor de R$5.283,89(cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e 

nove centavos). A reclamante aponta que a vistoria em sua unidade 

consumidora ocorreu de forma unilateral, pois não teve oportunidade de 

contestar a suposta recuperação de consumo. Por fim, a reclamante 

pretende através da antecipação de tutela de urgência, que a reclamada 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora n°6/1895073-3. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Carta ao Cliente (id. 

n°15913437), Fatura de Recuperação de Consumo (id. n°15913438), 

Demonstrativo de Calculo da Recuperação de Consumo (id. n°15913439) e 

demais documentos indispensáveis a propositura desta ação. Inicialmente, 

consigno que a carta ao cliente expedida no dia 26 de julho de 2018, 

identificou desvio de energia elétrica no ramal de entrada na unidade 

consumidora 6/1895073-3, totalizando a importância de R$5.283,89(cinco 

mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos). Verifico 

que a média de consumo dos últimos 06(seis) meses equivalem a 

importância de R$135,00(cento e trinta e cinco reais) e o consumo a ser 

recuperado compreende os meses de junho de 2016 a junho de 2018. 

Cabe ressaltar que a reclamante busca a declaração de inexistência ou 

inexigibilidade do débito, a título de recuperação de consumo 

supostamente não registrado, sob a afirmativa de “Desvio de Energia no 

Ramal de Entrada”. Considerando que a discussão não trata de débito 

relativo ao inadimplemento de conta regular de energia elétrica, mas sim de 

fatura de recuperação de consumo, apurado unilateralmente pela 

concessionária, e que o objeto da demanda é justamente a 

desconstituição do débito sub judice, mostra-se ilegítima, por ora, a 

cobrança do valor exorbitante, em comparação com as faturas no 

decorrer dos meses anteriores adimplidos. Vale ressaltar que o seguinte 

procedimento de recuperação de consumo esta regularizado no artigo 129 

e artigo 130, da Resolução Normativa n°414, de 09 de setembro de 2010, 

Agência Nacional de Energia Elétrica. Todavia, não foi dado prazo para o 

autor solicitar perícia técnica a seu critério, o que torna neste momento 

ilegítima a cobrança em face da recuperação de consumo no valor de 

R$5.283,89. Ademais, a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

em decorrência do inadimplemento da fatura supracitada, caracteriza 

forma de coerção, com vistas ao pagamento da dívida pelo consumidor, 

sem o devido processo legal. O E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul também se manifestou em casos semelhantes, in verbis: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

EM VIRTUDE DE DÉBITO PRETÉRITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO EM DISCUSSÃO. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A 

jurisprudência assente desta corte e das cortes superiores vem se 

manifestando, reiteradamente, no sentido de declarar abusivo o corte de 

energia elétrica em razão de débitos pretéritos, considerando que para a 

sua satisfação há meios próprios para a parte credora promover a 

cobrança da dívida junto ao consumidor. 2. Tratando-se de demanda em 

que a parte autora controverta débito sub judice, havendo comunicação 

de inscrição em cadastros restritivos de crédito, é possível o deferimento 

da tutela provisória para a exclusão do nome do autor dos cadastros de 

inadimplentes, até o julgamento em definitivo da ação, quando presentes 

os requisitos autorizadores. 3. Hipótese dos autos em que em nenhum 

momento o juízo de 1.º grau externa as razões de convencimento que lhe 

levaram a inverter o ônus da prova à concessionária, com base no artigo 

6.º, VIII, CDC, razão porque imperiosa a reforma da decisão, quanto ao 

ponto, por ausência de fundamentação, forte nos arts. 93, IX, da CF 373, 

§1º, 11, caput, e 489, § 1.º, I, ambos do CPC/15. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70076073196, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 28/03/2018). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

ANULATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. RGE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO 

ANTIGO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCABIMENTO. 

1. A inversão do ônus da prova se opera em virtude da lei, independente 

do pedido da parte e da manifestação do magistrado, incumbindo, 

portanto, o ônus da prova à RGE, que afirmou a existência dos débitos. 2. 

É ilegal a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando a 

inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos, por se tratar 

de coação ilegal. 3. Estando o débito em discussão judicial, esta colenda 

Câmara e este Tribunal de Justiça têm entendido que não é dado ao 

suposto credor o direito de incluir o nome do devedor no cadastro de 

inadimplentes. 4. Hipótese em que restou comprovado nos autos a 

probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. Presentes os requisitos 

caracterizadores da tutela de urgência, a teor do que disciplina o art. 300 

do CPC, impositiva a manutenção da decisão que deferiu a tutela de 

urgência. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70076883768, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 20/03/2018). Assim, o deferimento da 

tutela é medida que se impõe. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência e DETERMINO que a 

reclamada abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

unidade consumidora n° 6/1895073-3 em nome de Milta da Cruz Baraldi, 

em relação ao não adimplemento da fatura de recuperação de consumo no 

valor de R$5.283,89(...), sob pena de multa única que fixo em 

R$5.000,00(cinco mil reais). Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 26/03/2019, às 13h40min ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Serve a presente 

decisão de carta/mandado de citação e intimação, no sentido de 

citar/intimar no endereço da reclamada Energisa Mato Grosso Distribuidora 
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de Energia S.A, na cidade de Primavera do Leste/MT. Primavera do 

Leste-MT, 30 de outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006965-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVELANDE JOSE SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006965-53.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CLEVELANDE JOSE SOUSA 

COSTA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL S.A Vistos em Correição, Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de antecipação de 

tutela de urgência pleiteado por Clevelande Jose Sousa Costa em face de 

Ativos S.A Securitizadora e Banco do Brasil S.A, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que 

o reclamante foi impedido de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em virtude da restrição em seu nome no valor 

de R$727,95(setecentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos), 

vinculado ao contrato n°836606517. O demandante relata que buscou 

informações que ensejou tal restrição e foi informado pelos prepostos da 

primeira reclamada Ativos S.A que o débito equivale ao empréstimo CDC 

realizado com a segunda reclamada Banco do Brasil S.A. Informaram 

também que o valor atualizado do débito equivale a importância de 

R$904,07(novecentos e quatro reais e sete centavos). Ressalta ainda que 

não possui qualquer vinculo contratual com as reclamadas. Por fim, o 

autor requer através da antecipação de tutela de urgência a imediata 

exclusão da negativação, até o deslinde desta ação. É o relato. Decido. A 

presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da 

negativação Serasa (id. n°15959824), Notificação de Cessão de Crédito 

(id. n°15959829) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. O demandante aponta que não possui qualquer vinculo contratual 

com as duas reclamadas. Consta apenas uma restrição em seu nome no 

valor de R$727,95(setecentos e vinte e sete reais e noventa e cinco 

centavos), vinculado ao contrato n°30478140/83660651. O suposto 

crédito com a reclamada Banco do Brasil S.A foi transferido para a 

reclamada Ativos S.A através de Contrato de Cessão de Credito. Assim, o 

dano potencial decorre da restrição ao crédito, comprometendo a atividade 

comercial e o consumo em geral, financiado por operações pautadas no 

crédito. Além disso, segundo o entendimento jurisprudencial dominante, a 

discussão da dívida impede a inclusão no rol dos inadimplentes, já que não 

existe ainda a certeza necessária para o ato. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a discussão judicial do 

débito impede a inclusão do nome do suposto devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito, conforme se verifica nos seguintes acórdãos, assim 

ementado: PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como 

assentir seja registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no 

SPC, a respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 

Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Nesse sentido, a parte requerente 

nega relação jurídica ou comercial com a reclamada que tenha dado 

origem ao débito, pois afirma que não disponibilizou qualquer documento 

essencial e tampouco assinou qualquer contrato de empréstimo. Sendo 

assim, neste momento deve ser prestigiado o princípio da boa fé em seu 

favor, considerando ainda pronta a atuação da requerente na defesa de 

seu suposto direito, sem contar que a exclusão liminar não traz prejuízo 

objetivo à requerida. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da 

medida, já que as cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori 

em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já 

entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada 

ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela antecipatória não 

cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator 

Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela 

de urgência e DETERMINO que exclua imediatamente o nome da parte 

reclamante Clevelande Jose Sousa Costa, portador do CPF 

781.539.801-49 e RG 2936601 SSP/GO, contrato n°30478140/83660651, 

no valor de R$727,95(...) do órgão de restrição ao crédito (Serasa), 

devendo ser providenciado a exclusão da negativação pela secretaria 

judiciária através do sistema Serasajud. Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 27/03/2019, às 09h40min 

ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Serve a presente decisão d carta/mandado de citação e 

intimação. Primavera do Leste-MT, 30 de outubro de 2.018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005392-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DE SOUSA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005392-14.2017.8.11.0037 

Promovente: MARIA JOANA DE SOUSA CABRAL Promovido: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A Trata-se de ação conexa com as ações n° 

1000120-39.2017.8.11.0037, n° 1004012-19.2018.8.11.0037 en° 

1004044-24.2018.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por MARIA JOANA DE SOUSA CABRAL em face de BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A Devidamente citado, o reclamado apresentou 

contestação tempestiva. A tentativa conciliatória restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do mérito. A 

autora alega ser idosa e receber benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade nº 1327488504, através do Banco Bradesco. 

Afirma que no dia 06/11/2017, foi até a Previdência social e solicitou um 

extrato do seu benefício previdenciário, onde tomou conhecimento que a 

empresa Ré estava descontando o valor de R$ 30,37 (trinta reais e trinta e 
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sete centavos) referente ao empréstimo consignado nº 576750954. Aduz 

que no extrato do benefício consta um empréstimo consignado no valor de 

R$ 1.068,61 (hum mil e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos), 

valor este que deverá ser pago em 72 prestações de R$ 30,37, sendo que 

já foram descontados de sua aposentadoria 04 parcelas. O banco réu, por 

sua vez, alega que somente tomou conhecimento do problema trazido aos 

autos após o ajuizamento da ação, não tendo a parte autora procurado 

nenhum dos canais de atendimento disponibilizados para solução de 

conflitos, como tentativa de evitar o litígio. Aduz que tomou todas as 

providências necessárias para evitar ou minimizar os danos e prejuízos 

sofridos pela parte autora, bem como para recompô-los, o que demonstra 

que não resistiu à pretensão autoral. Analisando os autos verifico que 

razão assiste a parte autora, vez que o Banco requerido não se 

desincumbiu em comprovar a legalidade do empréstimo. Quanto à 

alegação de que a autora não buscou solucionar a lide de forma 

administrativa, entendo que não é necessário o esgotamento da via 

administrativa para ingresso em juízo, eis que o direito ao acesso da 

jurisdição não é cerceável. Portanto, nada obsta que a autora venha 

perante o Poder Judiciário buscar o que entende ser de direito. No que se 

refere à providência tomada pelo requerido trata-se de proposta de 

acordo em audiência de conciliação, contudo a parte autora não é 

obrigada a aceitar, ainda mais em valor tão irrisório como o que foi 

ofertado. Assim, pelas provas trazidas aos autos pela própria autora, bem 

como os argumentos lançados, entendo que a contratação do empréstimo 

não foi realizada pela parte autora e sim por meio de fraude, sendo assim, 

houve falha na prestação dos serviços por parte do banco réu, eis que 

não tomou as precauções necessárias para impedir o ato fraudulento. Em 

nossa sociedade cada vez mais cresce a possibilidade de ocorrência de 

fraudes no sistema bancário, cabendo àqueles que exploram tal atividade 

antever-se buscando medidas para evita-las. Cumpre mencionar, que por 

se tratar de relação de consumo, em que o consumidor é parte 

hipossuficiente, cabia ao réu provar que a contratação do empréstimo 

consignado foi realizado pela autora, entretanto, nada juntou ou alegou. 

Ainda, importante mencionar quanto a responsabilidade das instituições 

financeiras pela segurança dos serviços por ela prestados, esta é 

considerada objetiva, em razão do risco da atividade bancária e da 

relação de consumo existente com os clientes (CC, art. 927, parágrafo 

único, e CDC, art. 14). Vejamos: “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.” O caput referido artigo 14 do CDC prevê a regra da 

responsabilidade civil objetiva, isto é, independentemente de culpa. Por 

sua vez, o § 3° do mesmo artigo trata das causas de exclusão de 

responsabilidade do fornecedor de serviços. Vejamos: “CDC. Art. 14. (...) 

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Portanto, tem-se que aplicar a 

responsabilidade objetiva do banco réu ao presente caso, eis que assume 

o risco pelas atividades exercidas, bem como prestou serviço falho e além 

disso, não dignou-se em provar qualquer alegação que o eximi de culpa. 

Portanto, deve ele ser responsabilizado pelos danos causados a parte 

autora. No tocante ao dano moral, verifico que a ré prestou um serviço 

defeituoso. Agiu assim em infringência ao artigo 14, do Código de Defesa 

do Consumidor, e com isso gerou transtornos a reclamante, pelo desgaste 

e o tempo desperdiçado em reclamações, bem como com a falta de 

retorno por parte da empresa ré. Corroborando com o nosso 

entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se 

manifestado no sentido de que o descaso com o consumidor é situação 

hábil à caracterização do dever de indenizar, especialmente nas situações 

em que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente. No presente 

caso, está caracterizado o dano moral, eis que a falha na prestação de 

serviços por parte do banco réu, gerou completo aborrecimento e 

constrangimento a parte autora, posto que com isso, tem o dever de 

indenizar a parte pelos danos causados. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL . 

DANOS MATERIAIS E MORAIS . BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA . 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR . I - 

A pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora 

apelada não impede a interposição da apelação pela outra parte . 

Preliminar de não conhecimento do recurso afastada . II - O desconto 

indevido nos proventos de aposentadoria não autorizado pelo consumidor 

indica falha no serviço bancário, configurando danos morais indenizáveis . 

III - Tendo o banco reconhecido expressamente que os contratos de 

empréstimo consignado indicam fraude, deve a instituição financeira 

restituir os valores indevidamente descontados. (Processo AC 160712009 

MA, Orgão Julgador: SAO LUIS, Julgamento: 29 de Setembro de 2009, 

Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF).” Sendo assim, com respeito 

à reparação moral, entendo pela procedência. Acentuo que o dano em 

debate é in re ipsa, ou seja, prescinde da produção de provas. Porque a 

materialização do dano moral ocorre quando se dá lesão do patrimônio 

abstrato ou imaterial de alguém, que consiste num bem ético-jurídico-social 

que pode ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a simples paz ou 

tranquilidade do espírito. Esses elementos são impassíveis de prova 

material. Por esse enfoque, deve-se ter em mente que a indenização deve 

ser em valor tal que garanta à parte autora uma reparação (se possível) 

pela lesão experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a 

conduta reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de 

procedimento símile. Nesta linha, entendo que a condição econômica das 

partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente devem 

ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório, no intuito de 

evitar o enriquecimento injustificado da autora e aplicação de pena 

exacerbada à demandada. Por tais razões, considerando que a fixação do 

quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa à 

reclamante, bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia 

de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. No que tange a 

cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se 

inclinado para a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

nos moldes do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do 

Consumidor. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do 

indébito é no caso de engano justificável, o que não é o caso dos autos, 

vez que o reclamado efetuou lançou empréstimo consignado no benefício 

da autora e efetuou as cobranças sem observar os deveres mínimos de 

cuidado. Considerando que a autora comprovou as cobranças indevidas, 

bem como o seu pagamento, o quantum da repetição do indébito consiste 

no valor de R$ 121,48 (cento e vinte e um reais e quarenta e oito 

centavos), que deve ser pago em dobro, uma vez que foi cobrado 

indevidamente, perfazendo o total de R$ 252,96 (duzentos e quarenta e 

dois reais e noventa e seis centavos). Em razão do exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) Determino a nulidade do contrato de 

empréstimo n° 576750954; b) Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela reclamante, 

valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do 

arbitramento desta sentença. d) Condeno a reclamada a restituir a quantia 

de R$ 252,96 (duzentos e quarenta e dois reais e noventa e seis 

centavos), eis que descontados indevidamente do benefício da autora, 

devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) 

ambos a partir do arbitramento desta sentença. Sem ônus sucumbenciais 

e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no 

PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz 

de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 27 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 27.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004927-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DAVID RIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA OAB - MT23565/O-O (ADVOGADO(A))

BARBARA FERNANDA RIVA OAB - MT22317/O (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):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004927-05.2017.8.11.0037 

Promovente: EVERTON DAVID RIVA Promovido: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos e examinados os 

autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 
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de ação promovida por EVERTON DAVID RIVA em face de ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, a 

reclamada apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Das Preliminares A 

respeito do pedido de indeferimento da petição inicial alegado em sede de 

contestação, não vislumbro enquadramento da presente demanda nos 

casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto as 

preliminares de mérito vindicadas. Passo à análise do mérito. Alega o 

requerente que é proprietário do imóvel residencial localizado à Rua Castro 

Alves, nº101, Bairro Castelândia, nesta cidade de Primavera do Leste, 

Estado de Mato Grosso, o qual possui como Unidade Consumidora o 

número 6/884547-1. Informa que foi surpreendido com o recebimento da 

CARTA AO CLIENTE nº13 149 057, onde informava que havia sido 

constatada irregularidade no medidor do autor gerando a cobrança de 

Recuperação de Consumo no montante de R$ 9.500,65 (nove mil e 

quinhentos reais e sessenta e cinco centavos). A empresa ré por sua vez 

alega que trata-se de diferença de consumo apurada em decorrência de 

irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade 

consumidora, o que acarretava no registro a menor do consumo de 

energia da unidade. Alega por fim que não há qualquer ilegalidade, pois 

promoveu tão somente o exercício regular de seu direito, ante a apuração 

de diferença de consumo não registrado na unidade consumidora do 

requerente. Analisando os autos entendo que o pleito do autor merece 

acolhimento. Verifico que a parte requerida não logrou êxito em 

demonstrar que o valor exigido realmente foi consumido pelo requerente. 

Não há qualquer evidência ou indício de que o consumidor tenha dado 

causa à irregularidade do medidor. É obrigação da concessionária prestar 

serviços eficientes, seguros e para isso deve se responsabilizar pela 

manutenção preventiva do equipamento, sob pena de ficar caracterizada 

a sua negligência em detrimento do seu dever de eficiência. Além disso, a 

requerida apresenta uma recuperação de consumo entre os meses 

11/2014 a 07/2017, ou seja, quase três anos de suposta irregularidade 

sem que a ré tomasse qualquer providência anteriormente. Cumpre 

mencionar que é responsabilidade da ré promover a manutenção dos 

medidores e prestar serviço de qualidade. Ainda, analisando o histórico de 

consumo juntado pela ré no ID n°11888442, observa-se que entre os anos 

de 2010 e 2018 a média de consumo do autor permanece a mesmo, 

inclusive após a vistoria realizada. Tal fato também pode ser observado na 

fatura do mês de fevereiro de 2018 (ID 12124506) que veio no valor de R$ 

742,40 (setecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), ou seja, 

dentro da média dos meses anteriores à vistoria realizada. Ademais, o 

critério utilizado pela concessionária para aferir possível recuperação de 

crédito é altamente prejudicial ao consumidor, visto que afere valor em 

desconformidade com o bom senso e com o objetivo de meramente se 

ressarcir de um prejuízo, para adentrar no espaço do enriquecimento 

ilícito, além de penalizar quem não tem nenhuma culpa sobre o suposto 

defeito apresentado pelo equipamento cuja manutenção é de 

responsabilidade exclusiva da concessionária de serviço público. Dessa 

forma, não se pode atribuir ao consumidor o débito advindo de consumo 

de energia quando calculado unilateralmente pela concessionária, sem que 

esta tenha trazido aos autos provas que atestem a legitimidade de tal 

valor. Por consequência, tenho que a declaração de inexistência do débito 

encontra acolhida na presente demanda. No tocante ao dano moral, 

verifico que a ré prestou um serviço defeituoso. Agiu assim em 

infringência ao artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e com isso 

gerou transtornos ao reclamante, pelo desgaste e o tempo desperdiçado 

em reclamações, bem como com a falta de retorno por parte da empresa 

ré. Corroborando com o nosso entendimento, a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que o descaso com 

o consumidor é situação hábil à caracterização do dever de indenizar, 

especialmente nas situações em que a fornecedora presta o serviço de 

forma deficiente. No presente caso, está caracterizado o dano moral, eis 

que a falha na prestação de serviços por parte da ré, gerou completo 

aborrecimento e constrangimento a parte autora, posto que com isso, tem 

o dever de indenizar a parte pelos danos causados. Sendo assim, com 

respeito à reparação moral, de igual modo, entendo pela procedência. Por 

tais razões, considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente 

para evitar enriquecimento sem causa à reclamante, bem como, resultar 

irrisória soma à reclamada, fixo a quantia de R$ 5.000,00(cinco mil reais) a 

título de danos morais. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) Ratifico a liminar concedida 

nos autos. b) Declaro inexistente o débito no valor R$ 9.500,65 (nove mil e 

quinhentos reais e sessenta e cinco centavos), referente a recuperação 

de consumo realizada pela requerida. c) Condeno a reclamada a pagar ao 

reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente (INPC/IBGE), e acrescido de juros legais 

de 1% ao mês, ambos a contar desta sentença. Sem ônus sucumbenciais 

e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no 

PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz 

de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 29 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 29.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000783-51.2018.8.11.0037 

Promovente: LEONARDO GOMES BEZERRA Promovido: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por LEONARDO GOMES BEZERRA em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Passo à análise do mérito. Alega o requerente que tomou 

conhecimento de que a ré estava oferecendo bolsas de estudo de 60%, 

com isso foi até a instituição e se matriculou para cursar agronomia. Aduz 

que não conseguiu obter a bolsa de 60% e sendo assim, retornou à IES e 

requereu a desistência do curso. Assevera que em dezembro de 2017, ao 

tentar efetuar compra a prazo, foi informado de que havia restrição em 
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seu nome junto ao SPC inserido pela requerida e que estaria impedido de 

realizar compra. Ressalta que em consulta ao SPC/Serasa, constatou uma 

dívida de R$ 4.254,00 e que não foi notificado previamente da 

negativação, tendo a ré lhe causado transtornos psicológicos. A 

instituição ré, por sua vez, contesta a ação aduzindo que o autor efetuou 

sua matrícula, assinou o contrato e inclusive efetuou o pagamento da 

primeira mensalidade. Afirma que o autor tinha conhecimento dos termos 

do contrato, bem como que estava estabelecido que em caso de 

desistência o requerente deveria realizar o pagamento de todas as 

mensalidades vencidas até a data da realização do pedido. Alega que o 

débito objeto da negativação se referem as mensalidades em aberto até o 

pedido de desistência. Por fim, afirma que não cometeu nenhum ato ilícito, 

posto que agiu dentro de seu direito. Analisando a questão discutida e as 

provas constantes nos autos, verifico que os pedidos do autor não 

merecem prosperar, uma vez que a requerida comprovou suas alegações, 

trazendo aos autos documentos que comprovam o vínculo entre as 

partes, a regular matrícula do requerente e o pagamento da primeira 

mensalidade. Com base nos documentos juntados aos autos, pode-se 

concluir que o autor tinha pleno conhecimento dos termos estabelecidos 

no contrato e por mera liberalidade requereu a desistência somente quatro 

meses após a matrícula. Em que pese o autor alegue não ter assistido a 

nenhuma aula, tal fato não extingue o contrato. Além disso, conforme 

contrato devidamente assinado, o autor contratou os serviços da ré e 

estes sempre estiveram à sua disposição. Ou seja, a ré cumpriu com o 

contratado e disponibilizou os serviços, sendo que o autor, por sua livre 

decisão, não participou das aulas ministradas. Quanto à dívida cobrada 

pela ré, entendo que esta é devida, uma vez que o pedido de desistência 

somente foi requerido na data de 12 de abril de 2017 e o autor possuía 

débitos com ré referentes às mensalidades em atraso. O Contrato 

realizado entre as partes está claro ao constar que em caso de 

desistência, o aluno fica responsável pelo pagamento das mensalidades 

até a data do pedido. Ainda, é lícito a cobrança das mensalidades mesmo 

que o aluno não tenha frequentado as aulas, uma vez que o serviço foi 

contratado e disponibilizado. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE 

ENSINO. A COBRANÇA PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

CONTRATADOS E DISPONIBILIZADOS AO ALUNO É POSSÍVEL MESMO 

QUE NÃO TENHA FREQUENTADO ÀS AULAS. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA MANTIDA. PRECEDENTE DO STJ. UNÂNIME. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079058210, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, 

Julgado em 10/10/2018)”. Portanto, a requerida agiu dentro de seu direito e 

não cometeu qualquer ilegalidade, não tendo que se falar em declaração 

de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO 

TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e: a. Revogo a liminar 

concedida nos autos; b. Indefiro o pedido de dano moral; c. Indefiro o 

pedido de declaração de inexistência de débito. Sem ônus sucumbenciais 

e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no 

PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz 

de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 29 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 29.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000487-97.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SAMPAIO & ZANONI DE OLIVEIRA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000487-97.2016.8.11.0037 

Promovente: ROSA SAMPAIO & ZANONI DE OLIVEIRA LTDA - EPP 

Promovido: BANCO BRADESCO S.A. Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por ROSA SAMPAIO & ZANONI DE OLIVEIRA LTDA – EPP 

em face de BANCO BRADESCO S.A. Devidamente citada, a reclamada 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Da Preliminar de 

Ilegitimidade Ativa Alega o réu que a autora discute na presente ação a 

manutenção indevida pelo Requerido da negativação do nome do cliente 

VANDELINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA no cadastro de inadimplentes. Em 

razão disso, requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, 

com base na ilegitimidade ativa da autora. Em que pese os argumentos do 

réu, a presente ação não versa sobre danos sofridos ao cliente da autora 

e sim os danos que supostamente a autora sofreu em razão da suposta 

falha na prestação dos serviços por parte do réu. Assim, não há que se 

falar em ilegitimidade ativa da autora. Rejeito a preliminar alegada. Da 

Preliminar de Ilegitimidade Passiva O réu aduz não possui nenhuma relação 

com a presente demanda, vez que não é responsabilidade do Banco 

realizar a baixa na negativação e sim da própria autora. Ocorre que, a 

presente ação não versa apenas sobre a retirada ou não da negativação 

em nome do cliente da autora, mas também versa sobre os serviços 

falhos prestados pelo banco requerido em que a autora é cliente. Portanto, 

o banco réu é legítimo para figurar no polo passivo, uma vez que os 

supostos serviços falhos são prestados por ele. Assim, rejeito a preliminar 

arguida. Passo à análise do mérito. A requerente alega que o requerido 

manteve indevidamente, no cadastro de inadimplentes, o nome de terceiro, 

cliente da Microempresa Autora, apesar de suposta solicitação de 

exclusão desse registro do cadastro. Aduz que diante da falha de 

prestação dos serviços do réu ao não baixar a negativação em nome do 

cliente da autora, esta teria sofrido prejuízos, uma vez que o cliente 

prejudicado não mais efetuou transações com a autora. Expõe que é 

cliente do HSBC e, após a compra desse pelo Bradesco, teria sofrido com 

bloqueio do cartão vinculado à sua conta corrente e ficou impedido de 

utilizar os valores disponíveis em sua conta. Por fim, a Autora requereu o 

desbloqueio do cartão em comento, bem como indenização pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos 

reais), e, ainda, pagamento de indenização por lucros cessantes no 

importe de R$ 8.272,10 (oito mil duzentos e setenta e dois reais e dez 

centavos). O banco réu afirma que não houve falha na prestação de seus 

serviços, uma vez que sua responsabilidade era apenas solicitar a 

exclusão da negativação e tal ato foi realizado. Aduz ainda que o bloqueio 

do cartão se deu em razão da autora estar inadimplente com a instituição 

financeira. Por fim alega que não cometeu nenhuma irregularidade, motivo 

pelo qual não há que se falar em indenização por dano moral, tampouco 

em lucros cessantes. Inicialmente cumpre mencionar que, em que pese o 

ônus da prova tenha sido invertido, há fatos no presente processo que 

somente a autora possui condições para comprovar. Analisando a 

questão discutida verifico que o pleito da autora deve ser acolhido em 

parte, para apenas determinar o desbloqueio do cartão da autora, uma vez 

que o requerido não comprovou suas alegações. O requerido não juntou 

nenhum documento que comprove que a autora estava inadimplente e que 

por essa razão seu cartão foi bloqueado ao passo que a autora 

comprovou que estava impossibilitada de utilizar seu cartão, mesmo com 

saldo suficiente. Assim, entendo que o bloqueio do cartão da autora foi 

efetuado de forma incorreta. No tocante ao dano moral, em que pese a 

pessoa jurídica possa sofrer dano moral, no caso em análise a requerente 

não juntou nenhum documento capaz de comprovar que o fato casou 
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violação a sua honra objetiva. Para a configuração do dano moral sofrido 

pela pessoa jurídica, é necessário que o ato ilícito tenha causado violação 

a honra objetiva desta, ou seja, que sua imagem perante a sociedade 

tenha sido prejudicada. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO 

ADESIVO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. COBRANÇA INDEVIDA. 

LOJAS TAQI. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL DA 

PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. Da ilegitimidade passiva do 

Banrisul S/A. O banco codemandado não emitiu a fatura de cobrança e 

não teve relação com a parte autora. Extinção do feito em relação ao 

corréu mantida. Cobrança indevida. Admitida a cobrança indevida pela 

demandada Taqi que faturou duas vezes o mesmo produto. Caracterizado 

o ilícito deve ser mantida a condenação das rés à devolução dos valores 

cobrados por equívoco. Devolução em dobro. A sanção imposta pelo 

parágrafo único do art. 42 do CDC se aplica quando restar comprovada a 

culpa na cobrança indevida que, na hipótese dos autos, restou 

evidenciada. Mantida a determinação de devolução em dobro do valor 

indevidamente cobrado e efetivamente pago pela parte autora. Dano moral 

não caracterizado. Nos termos do enunciado de Súmula nº 227 do 

Superior Tribunal de Justiça e o art. 52 do Código Civil de 2002, a pessoa 

jurídica pode sofrer dano moral, especialmente por violação à sua honra 

objetiva, isto é, ao conceito de que goza no meio social, o que não restou 

evidenciado no caso dos autos. APELO DESPROVIDO. RECURSO 

ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075369678,... 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson 

Rolim Stocker, Julgado em 23/11/2017)” No presente caso, não restou 

comprovado o dano a honra objetiva da autora e portanto entendo que não 

há dano moral a ser indenizado. Quanto aos lucros cessantes, a autora 

alega que sofreu em razão no atraso para retirada do nome de seu cliente 

do cadastro de inadimplentes, uma vez que o cliente que anteriormente 

efetuava compras mensais, não mais realizou nenhuma transação com a 

autora. Ocorre que, analisando a tabela juntada pela autora no ID 4313953, 

constata-se que a última compra efetuada pelo mencionado cliente foi na 

data de 14/04/2016 e o atraso na exclusão da negativação se deu no mês 

de outubro de 2016. Desse modo, o cliente já não estava efetuando 

compras junto à ré, motivo pelo qual não se pode atribuir a culpa ao atraso 

na baixa da negativação. Sendo assim, não restou comprovado que os 

fatos narrados na inicial deram causa aos prejuízos alegados. Assim, 

entendo pelo descabimento de tal pedido. Em razão do exposto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial e: a) Determino o imediato desbloqueio do cartão magnético da 

autora, bem como determino a liberação para pagamentos de boletos. b) 

Indefiro o pedido de lucros cessantes. c) Indefiro o pedido de dano moral. 

Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 29 de outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

29.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010271-52.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Projeto de Sentença Processo n. 8010271-52.2011.8.11.0037 Promovente: 

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME Promovido: PONTO INFORMATICA 

LTDA - ME Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por APP 

IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME em face de PONTO INFORMATICA LTDA – 

ME. Analisando-se os autos, verifica-se que a autora foi intimada para 

indicar bens penhoráveis da parte ré, para que a execução pudesse 

prosseguir, entretanto até o presente momento não se manifestou. Assim, 

deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme leciona o 

artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a 

autora não promoveu as diligências necessárias para preenchimento dos 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem 

como se manteve inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 29 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 29.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002774-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MERCEDES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002774-62.2018.8.11.0037 

Promovente: FABIANA MERCEDES DUARTE Promovido: VIVO S.A. 

Trata-se de ação conexa com a ação n° 1000743-69.2018.8.11.0037 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Preliminarmente Do indeferimento 

do pedido de desistência da ação Observa-se que a autora no ID n° 

15289085 fez pedido de desistência da ação, sob alegação de não ter 

mais interesse no processo. Entretanto, embora a autora tenha autonomia 

de requerer a desistência da ação há qualquer tempo, sendo o processo 

extinto sem resolução do mérito, em casos em que há indícios de litigância 

de má-fé ou lide temerária, o pedido de desistência não implicará em 

extinção do processo, conforme enunciado 90 do FONAJE. Vejamos: 

Enunciado 90 – “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” No presente caso, 

verifico que se trata de litigância de má-fé, bem como de lide temerária, 

uma vez que após a propositura da presente ação, a autora ingressou em 

juízo com ação idêntica a essa, onde se está discutindo o mesmo débito e 

com a mesma parte ré. A ação idêntica tem o n° 

1002791-98.2018.8.11.0037, e nesta a parte ré juntou contrato 

devidamente assinado pela autora. Desse modo, indefiro o pedido de 

desistência da ação e determino a extinção do feito, sem resolução do 

mérito, em razão da ausência injustificada da autora à audiência de 

conciliação. Conforme o art. 51 da Lei 9.099/95, a ausência do autor em 

qualquer das audiências realizadas, implica na extinção do processo. 

Vejamos: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, conforme art. 51, I e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a 

parte promovente ao pagamento das custas processuais, conforme 

enunciado 28 do FONAJE, ressalvada a comprovação referida no art. 51, 

§2° da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas 

em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. 

Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 26 de outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 26.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000598-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLY DE SOUZA E SILVA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000598-13.2018.8.11.0037 

Promovente: KELLY DE SOUZA E SILVA Promovido: MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO e MICHELLY DE 

SOUZA E SILVA. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por KELLY 

DE SOUZA E SILVA em face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO e MICHELLY DE SOUZA E SILVA. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. Passo à análise do mérito. Alega a autora que é irmã da 

requerida MICHELLY DE SOUZA E SILVA que é dependente química. 

Afirma que há algum tempo, sua irmã faz uso de entorpecentes (cocaína) 

e ultimamente vem apresentando indícios de consumo de bebida alcoólica, 

situação esta que lhe colocou em lastimável condição, impedindo-a de ter 

uma vida independente. Aduz que a requerida Michelly necessita 

urgentemente receber tratamento e em razão disso ingressou com a 

presente ação requerendo a sua internação compulsória. O Estado réu 

contesta a ação alegando que a responsabilidade pelo custeio da 

internação é do Estado de Mato Grosso. O Município réu contesta a ação 

aduzindo que é responsabilidade do Estado o custeio do tratamento ora 

pretendido. Analisando-se os autos, observa-se que a tutela de urgência 

foi deferida na decisão de ID n° 11861066. Pois bem. Insta mencionar que 

a saúde da população é dever da União, Estados e Municípios e garantia 

do cidadão, devendo aqueles proporcionarem o suficiente para o seu bem 

estar. Assim, com fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a 

sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito 

do cidadão ao recebimento de amplo atendimento médico, de forma 

gratuita, desde que prescritos por profissional médico à pessoa 

hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos 

financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu 

sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua 

própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à saúde 

como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o 

mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior 

dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "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". Analisando a narrativa fática 

descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, de internação compulsória, que, no entanto, não estava sendo 

disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e a demora agrava ainda mais 

o estado da autora. Ademais, não se pode restringir o direito a vida e a 

saúde devido a formalismos injustificados do Estado. Ressalto ainda que a 

pretensão do requerente se justifica na medida em que "assegurar-se o 

direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe 

alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade 

irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida 

cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). 

A jurisprudência, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – 

REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – 

INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de 

multa, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 

–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Cumpre mencionar que a tutela de urgência foi 

cumprida, tendo a autora ficado internado por apenas 30 (trinta) dias. Ante 

o exposto, declaro resolvido o mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida nos autos. b- Condeno 

solidariamente os requeridos a custearem as diárias de internação 

compulsória, além dos demais tratamentos médicos requeridos da petição 

inicial, desde que respeite os limites máximos do valor da causa dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 29 de outubro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 29.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011083-21.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011083-21.2016.8.11.0037 

Promovente: JULIETA RODRIGUES COSTA Promovido: MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por JULIETA RODRIGUES COSTA 

em face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO 

GROSSO. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Alegou a autora que, à 

época da propositura da ação, estava com 61 anos de idade e 

necessitava urgentemente realizar uma avaliação com um Neurocirurgião. 

Aduziu ter solicitado ao Município de Primavera a realização do 

procedimento, entretanto foi informada que tal consulta extrapola a 
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competência do município, comprometendo e trazendo grave lesão as 

finanças do erário municipal. Afirmou não possuir condições de arcar com 

os custos da consulta, bem como que tal procedimento deve ser realizado 

com extrema urgência, ante o possível agravamento do problema. O 

Estado emergiu contra a ordem e a qualquer determinação de multa que 

poderia ser deferida pelo magistrado. O Município de Primavera do Leste 

não apresentou contestação, tornando-se revel. Analisando-se os autos, 

observa-se que a tutela de urgência foi deferida pela decisão de ID n° 

3344900. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da população é dever da 

União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles 

proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "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". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, 

realizar uma avaliação com um Neurocirurgião, que, no entanto, não 

estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e a demora 

agrava ainda mais o estado da autora. Ademais, não se pode restringir o 

direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do Estado. 

Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na medida em 

que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe 

medicação específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma 

moléstia ou enfermidade irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional 

através de medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" 

(RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim tem entendido: 

"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO 

CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO 

POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O valor 

fixado a título de multa, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se 

mostrar razoável e proporcional. Não se mostra viável a substituição da 

multa por bloqueio judicial, já que aquela somente terá incidência no caso 

de descumprimento da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS 

– NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Cumpre mencionar que a tutela de urgência foi 

cumprida por meio de bloqueio judicial na conta do Réu Estado de Mato 

Grosso. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial e: a) Ratifico a liminar concedida nos autos. b- b) Condeno 

solidariamente os requeridos a submeterem a autora uma 

consulta/avaliação com um Neurocirurgião, além de fornecerem os demais 

tratamentos necessários ao restabelecimento de sua saúde decorrentes 

do diagnóstico verificado, conforme requerido na petição inicial, desde que 

respeitando os limites do Juizado Especial. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995. Publicado 

no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. 

Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 

29 de outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

em correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 29.10.2018 Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VERA BUENO DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001060-67.2018.8.11.0037 

Promovente: VERA BUENO DE OLIVEIRA FERNANDES Promovido: BANCO 

BMG Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por VERA BUENO 

DE OLIVEIRA FERNANDES em face de BANCO BMG. Devidamente citado, 

o reclamado apresentou contestação tempestiva. A audiência de 

conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o 

processo verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para 

julgamento sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios 

da celeridade e economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 

8.078/90, eis que presentes os elementos da relação de consumo. De um 

lado a consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o 

fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O 

produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. A autora alega que o banco réu está descontado indevidamente 

todo mês de seu benefício, parcelas referentes a empréstimos 

consignados realizados através de um cartão que a mesma cancelou. O 

réu contesta a ação aduzindo a autora celebrou com o Réu Contrato de 

Uso de Cartão de Crédito- 189167775, sendo que, em razão da 

contratação, recebeu um Cartão de Crédito e Débito BMG Card Mastercard 

para uso pessoal de número 5259.2200.2047.5027. Afirma que a 

contratação foi legal, bem como que há dano moral a ser indenizado. 

Analisando a questão discutida verifico que o requerido comprovou suas 

alegações trazendo aos autos o contrato de financiamento e autorização 

para desconto em benefício devidamente assinado pela autora, bem como 

anexou as faturas do cartão pertencente a autora, o que demonstra a 

relação jurídica entre as partes e a realização do empréstimo consignado. 

No contrato de n° 189167775 juntado pela ré, demonstra que foi liberado 

para a autora o valor de R$2.152,79 (dois mil cento e cinquenta e dois 

reais e setenta e nove centavos), valor este constante no demonstrativo 

juntado pela autora. Ademais, analisando o documento juntado no ID 

n°11977701, contata-se que embora a autora alegue que estão ocorrendo 
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descontos referentes a empréstimos consignados em seu benefício, os 

mesmos já estão encerrados desde 2013. Portanto, há de se concluir que 

a autora efetuou o empréstimo consignado, bem como que o mesmo já 

está encerrado e quitado, não tendo que se falar em desconto indevido. 

Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de 

que a autora contratou empréstimo e utilizou os serviços do réu, resta 

demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por parte do réu. Assim, 

não há que se falar em devolução dos valores descontados 

indevidamente, muito menos em indenização a título de danos morais, pois 

comprovada a contratação do empréstimo por parte da autora. Ainda, 

verifica-se que após maio de 2016 não houve mais descontos no 

benefício da autora, referentes ao cartão de crédito. Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o 

pedido inicial. Transitada em julgado, dê-se baixa. Publicado no PJE. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 29 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 29.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000125-61.2017.8.11.0037 

Promovente: JOVELINA PEREIRA DA SILVA Promovido: BANCO PAN S.A. 

Ação conexa com as ações 1000122-09.2017.8.11.0037 e 

1000579-07.2018.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por JOVELINA PEREIRA DA SILVA em face de BANCO PAN S.A. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Observa-se que 

no ID n°9830313 a ré juntou contestação estranha aos autos, posto que 

se refere a parte autora distinta e a contestação sobre o caso dos autos 

já havia sido juntada. Assim, determino o desentranhamento da peça 

contestatória de ID n° 9830313. Da Preliminar alegada em Contestação A 

respeito do pedido de indeferimento da petição inicial alegado em sede de 

contestação, não vislumbro enquadramento da presente demanda nos 

casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto a 

preliminar de mérito vindicada. Passo à análise do mérito. A autora alega 

ser idosa e receber benefício previdenciário de aposentadoria por idade n° 

1456625451 através do Banco da Caixa Econômica Federal S/A. Afirma 

que no dia 18/11/2016, retirou um extrato da sua conta bancária, onde 

percebeu que havia sido realizado um crédito TED na data de 25/10/2016 

no valor de R$ 4.748,01 (quatro mil seiscentos e quarenta e oito reais e um 

centavo). Aduz a autora que se deslocou até uma agência do INSS e 

retirou um extrato de sua aposentadoria, que para sua surpresa constava 

que a mesma havia realizado um empréstimo por consignação nº 

312275907-3, no valor de R$ 4.748,01 (quatro mil seiscentos e quarenta e 

oito reais e um centavo), a ser pago em 72 parcelas de R$ 143,20 (cento e 

quarenta e três reais e vinte centavos). Ocorre que, a autora afirma não 

ter realizado nenhum empréstimo. O banco réu, por sua vez, alega que a 

autora possui contratos com o mesmo e que estão em pleno andamento. 

Afirma que a requerente contratou empréstimo consignado n° 

312275907-3, no valor de R$ 4.748,01 (quatro mil setecentos e quarenta e 

oito reais e um centavo), a ser pago em 72 parcelas de R$ 143,20 (cento e 

quarenta e três reais e vinte centavos), onde 9 (nove) parcelas já foram 

quitadas mediante desconto em folha. Analisando os autos verifico que 

razão assiste a parte autora, vez que o Banco requerido não se 

desincumbiu em comprovar a legalidade do empréstimo. O réu juntou 

Planilha de proposta simplificada onde constam os dados da autora, 

entretanto não está assinado e nem consta a impressão digital da 

requerente. Já os documentos de Autorização para Desconto em Folha de 

Pagamento e a Ficha Cadastral de Pessoa Física não está preenchida e 

consta uma impressão digital e a assinatura de uma terceira pessoa 

denominada Kelly de Souza Melo. A Cédula de Crédito Bancário tem os 

dados da autora, porém somente na última folha é que tem uma impressão 

digital e uma assinatura de Kelly de Souza Melo. O réu junta ainda, cópia 

dos documentos pessoais de Kelly de Souza Mela, entretanto esta não 

tem qualquer relação de parentesco com a autora e o réu não juntou 

nenhuma procuração para comprovar que a terceira estranha é 

procuradora da autora. Sendo assim, o requerido não comprovou suas 

alegações, bem como não comprovou que o empréstimo foi efetivamente 

requerido pela autora e ainda, o que se pode concluir é que o empréstimo 

foi realizado por meio de fraude. Assim, pelas provas trazidas aos autos 

pela própria autora, bem como os argumentos lançados, entendo que a 

contratação do empréstimo não foi realizada pela parte autora e sim por 

meio de fraude, sendo assim, houve falha na prestação dos serviços por 

parte do banco réu, eis que não tomou as precauções necessárias para 

impedir o ato fraudulento. Em nossa sociedade cada vez mais cresce a 

possibilidade de ocorrência de fraudes no sistema bancário, cabendo 

àqueles que exploram tal atividade antever-se buscando medidas para 

evita-las. Cumpre mencionar, que por se tratar de relação de consumo, em 

que o consumidor é parte hipossuficiente, cabia ao réu provar que a 

contratação do empréstimo consignado foi realizado pela autora, 

entretanto, nada juntou. Ainda, importante mencionar quanto a 

responsabilidade das instituições financeiras pela segurança dos serviços 

por ela prestados, esta é considerada objetiva, em razão do risco da 

atividade bancária e da relação de consumo existente com os clientes 

(CC, art. 927, parágrafo único, e CDC, art. 14). Vejamos: “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.” O caput referido 

artigo 14 do CDC prevê a regra da responsabilidade civil objetiva, isto é, 

independentemente de culpa. Por sua vez, o § 3° do mesmo artigo trata 

das causas de exclusão de responsabilidade do fornecedor de serviços. 

Vejamos: “CDC. Art. 14. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” 

Portanto, tem-se que aplicar a responsabilidade objetiva do banco réu ao 

presente caso, eis que assume o risco pelas atividades exercidas, bem 

como prestou serviço falho e além disso, não dignou-se em provar 

qualquer alegação que o eximi de culpa. Portanto, deve ele ser 

responsabilizado pelos danos causados a parte autora. No tocante ao 

dano moral, verifico que a ré prestou um serviço defeituoso. Agiu assim 

em infringência ao artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e com 

isso gerou transtornos a reclamante, pelo desgaste e o tempo 

desperdiçado em reclamações, bem como com a falta de retorno por parte 

do banco réu. Corroborando com o nosso entendimento, a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que o 

descaso com o consumidor é situação hábil à caracterização do dever de 

indenizar, especialmente nas situações em que a fornecedora presta o 

serviço de forma deficiente. No presente caso, está caracterizado o dano 

moral, eis que a falha na prestação de serviços por parte do banco réu, 

gerou completo aborrecimento e constrangimento a parte autora, posto 

que com isso, tem o dever de indenizar a parte pelos danos causados. 

Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL . DANOS MATERIAIS E MORAIS . BENEFÍCIO 

DE APOSENTADORIA . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO 
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PELO CONSUMIDOR . I - A pendência de julgamento dos embargos de 

declaração opostos pela ora apelada não impede a interposição da 

apelação pela outra parte . Preliminar de não conhecimento do recurso 

afastada . II - O desconto indevido nos proventos de aposentadoria não 

autorizado pelo consumidor indica falha no serviço bancário, configurando 

danos morais indenizáveis . III - Tendo o banco reconhecido 

expressamente que os contratos de empréstimo consignado indicam 

fraude, deve a instituição financeira restituir os valores indevidamente 

descontados. (Processo AC 160712009 MA, Orgão Julgador: SAO LUIS, 

Julgamento: 29 de Setembro de 2009, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK 

MALUF).” Sendo assim, com respeito à reparação moral, entendo pela 

procedência. Acentuo que o dano em debate é in re ipsa, ou seja, 

prescinde da produção de provas. Porque a materialização do dano moral 

ocorre quando se dá lesão do patrimônio abstrato ou imaterial de alguém, 

que consiste num bem ético-jurídico-social que pode ser a liberdade, a 

honra, a dignidade, ou a simples paz ou tranquilidade do espírito. Esses 

elementos são impassíveis de prova material. Por esse enfoque, deve-se 

ter em mente que a indenização deve ser em valor tal que garanta à parte 

autora uma reparação (se possível) pela lesão experimentada, bem como 

implique, àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para 

dissuadi-lo na repetição de procedimento símile. Nesta linha, entendo que a 

condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a 

conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor 

indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado da autora e 

aplicação de pena exacerbada à demandada. Por tais razões, 

considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar 

enriquecimento sem causa à reclamante, bem como, resultar irrisória soma 

à reclamada, fixo a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais. No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para a restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, parágrafo único 

do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a única hipótese em que 

é vedada a repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que 

não é o caso dos autos, vez que o reclamado efetuou lançou empréstimo 

consignado no benefício da autora e efetuou as cobranças sem observar 

os deveres mínimos de cuidado. Considerando que a autora comprovou as 

cobranças indevidas, bem como que restou comprovado o pagamento de 

9 parcelas do empréstimo, o quantum da repetição do indébito consiste no 

valor de R$ 1.288,80 (hum mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta 

centavos), que deve ser pago em dobro, uma vez que foi cobrado 

indevidamente, perfazendo o total de R$ 2.577,60 (dois mil quinhentos e 

cinquenta e sete reais e sessenta centavos). Em razão do exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) Ratifico a liminar deferida nos 

autos. b) Determino a nulidade do contrato de empréstimo n° 312275907-3; 

c) Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

pelos danos morais sofridos pela reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença. d) Condeno a reclamada a restituir a quantia R$ 2.577,60 (dois 

mil quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), eis que 

descontados indevidamente do benefício da autora, devidamente 

corrigidos pelo INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a 

partir do arbitramento desta sentença. e) Determino que o valor de R$ 

4.748,01 (quatro mil setecentos e quarenta e oito reais e um centavo), 

depositado judicialmente em favor do réu seja liberado a este após o 

trânsito em julgado desta, facultada a compensação de créditos pela parte 

autora. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, 

da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 29 de outubro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

29.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011216-97.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA FRANCIELI UHDE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011216-97.2015.8.11.0037 Reclamante: WACHHOLZ & WACHHOLZ 

LTDA - EPP Reclamada: PAMELA FRANCIELI UHDE MELO SENTENÇA 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A 

questão trazida aos autos, refere-se cobrança de cártulas de cheque não 

compensada. Transcorridos os prazos dos artigos 59 e 61 da Lei do 

Cheque (ação executiva e ação de locupletamento), existe, ainda, a 

possibilidade de o credor ajuizar ação de cobrança. Para aludida ação a lei 

especial não fixou prazo prescricional (art. 62). Tal lacuna remete ao 

Código Civil para o fim de verificação do evento de prescrição. Este 

preconiza, no art. 206, §5º, inciso I, que para a ação de cobrança de 

dívida líquida, com base em documento particular, o prazo prescricional é 

de cinco anos. Citada e intimada para comparecer na audiência e se 

defender na lide a parte requerida quedou-se inerte. É o breve relato. 

Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: O Enunciado 

nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.” O Estado do Mato Grosso definiu 

o prazo para apresentação de defesa de cinco dias, contados da 

realização da audiência de conciliação, nos procedimentos em trâmite no 

Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da disposição contida no enunciado 

quatro, editado nos Encontros de Juízes dos Juizados Especiais, que 

estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia”. Assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior 

ou impedimento escusável para a ausência da parte ré na audiência de 

conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho desta forma que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes, bem como da efetiva 

cobrança de valores devidos uma vez que não rebatidos pela reclamada, 

posto que incumbe à ela provar a veracidade de seus alegados, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. 

Ademais, a reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, juntando aos autos as respectivas cártulas que não logrou 

êxito em compensa-las. Desta feita, entendo por devido o débito nestes 

autos cobrado, face à sua comprovação e a presunção de veracidade 

decorrente da revelia da demandada. Ante o exposto, julgo procedente 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de condenar a parte 

reclamada ao pagamento dos 4 cheques indexados nesta demanda, no 

valor total de R$ 5.000,00. O valor deverá ser acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. A correção monetária 

incide desde o evento danoso (data do vencimento) e os juros de mora a 

partir da citação válida. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 23 de outubro de 2018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em 

correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 23 de outubro 

de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004396-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA PRIMAVERA LTDA EPP - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GODOFREDO ALVES MACEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1004396-16.2017.8.11.0037 Reclamante: MADEIREIRA PRIMAVERA LTDA 

EPP - ME Reclamada: GODOFREDO ALVES MACEDO SENTENÇA 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A 

questão trazida aos autos, refere-se cobrança de cártulas de cheque não 

compensada. Transcorridos os prazos dos artigos 59 e 61 da Lei do 

Cheque (ação executiva e ação de locupletamento), existe, ainda, a 

possibilidade de o credor ajuizar ação de cobrança. Para aludida ação a lei 

especial não fixou prazo prescricional (art. 62). Tal lacuna remete ao 

Código Civil para o fim de verificação do evento de prescrição. Este 

preconiza, no art. 206, §5º, inciso I, que para a ação de cobrança de 

dívida líquida, com base em documento particular, o prazo prescricional é 

de cinco anos. Citada e intimada para comparecer na audiência e se 

defender na lide a parte requerida quedou-se inerte. É o breve relato. 

Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: O Enunciado 

nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.” O Estado do Mato Grosso definiu 

o prazo para apresentação de defesa de cinco dias, contados da 

realização da audiência de conciliação, nos procedimentos em trâmite no 

Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da disposição contida no enunciado 

quatro, editado nos Encontros de Juízes dos Juizados Especiais, que 

estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia”. Assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior 

ou impedimento escusável para a ausência da parte ré na audiência de 

conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho desta forma que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes, bem como da efetiva 

cobrança de valores devidos uma vez que não rebatidos pela reclamada, 

posto que incumbe à ela provar a veracidade de seus alegados, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. 

Ademais, a reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, juntando aos autos as respectivas cártulas que não logrou 

êxito em compensa-las. Desta feita, entendo por devido o débito nestes 

autos cobrado, face à sua comprovação e a presunção de veracidade 

decorrente da revelia da demandada. Ante o exposto, julgo procedente 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de condenar a parte 

reclamada ao pagamento dos 2 cheques indexados nesta demanda, no 

valor total de R$ 25.500,00. O valor deverá ser acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. A correção monetária 

incide desde o evento danoso (data do vencimento) e os juros de mora a 

partir da citação válida. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 23 de outubro de 2018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em 

correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 23 de outubro 

de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010831-52.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO ALVES PADOVEZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALCANTARA RAMOS DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIBELLY DE JESUS AMARAL OAB - MT18559/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010831-52.2015.8.11.0037 Reclamante: VICTOR HUGO ALVES 

PADOVEZZI Reclamada: FLAVIO ALCANTARA RAMOS DE LIMA 

SENTENÇA Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. A questão trazida aos autos, refere-se cobrança de cártulas de 

cheque não compensada. Transcorridos os prazos dos artigos 59 e 61 da 

Lei do Cheque (ação executiva e ação de locupletamento), existe, ainda, a 

possibilidade de o credor ajuizar ação de cobrança. Para aludida ação a lei 

especial não fixou prazo prescricional (art. 62). Tal lacuna remete ao 

Código Civil para o fim de verificação do evento de prescrição. Este 

preconiza, no art. 206, §5º, inciso I, que para a ação de cobrança de 

dívida líquida, com base em documento particular, o prazo prescricional é 

de cinco anos. Citada e intimada para comparecer na audiência e se 

defender na lide a parte requerida quedou-se inerte. É o breve relato. 

Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: O Enunciado 

nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.” O Estado do Mato Grosso definiu 

o prazo para apresentação de defesa de cinco dias, contados da 

realização da audiência de conciliação, nos procedimentos em trâmite no 

Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da disposição contida no enunciado 

quatro, editado nos Encontros de Juízes dos Juizados Especiais, que 

estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia”. Assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior 

ou impedimento escusável para a ausência da parte ré na audiência de 

conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho desta forma que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes, bem como da efetiva 

cobrança de valores devidos uma vez que não rebatidos pela reclamada, 

posto que incumbe à ela provar a veracidade de seus alegados, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. 

Ademais, a reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, juntando aos autos as respectivas cártulas que não logrou 

êxito em compensa-las. Desta feita, entendo por devido o débito nestes 

autos cobrado, face à sua comprovação e a presunção de veracidade 

decorrente da revelia da demandada. Ante o exposto, julgo procedente 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de condenar a parte 

reclamada ao pagamento dos 2 cheques indexados nesta demanda, no 

valor total de R$ 12.176,25 (doze mil cento e setenta e seis reais e vinte e 

cinco centavos). O valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC. A correção monetária incide desde o 

evento danoso (data do vencimento) e os juros de mora a partir da citação 

válida. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 
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MT, 23 de outubro de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 23 de outubro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA LUCIA DIAS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(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):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000225-79.2018.8.11.0037 Reclamante: MARA LUCIA DIAS NASCIMENTO 

Reclamada: VIVO S.A. Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de Embargos de 

Declaração interposto pela parte reclamada tendo em vista 

descontentamento com a sentença exarada. Expõe a embargante que 

este Juízo deixou de fundamentar a existência de dano moral, que nenhum 

dano moral é presumido e não restou comprovado nos autos a ocorrência 

de dano moral. A responsabilidade da embargante é objetiva, inexistindo 

necessidade de fundamentar a incidência do dano moral, mas tão somente 

o acontecimento do fato danoso e o nexo de causalidade. Insta ressaltar 

que a responsabilidade da reclamada como fornecedor de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” É patente que a o registro 

negativo indevido em órgãos de proteção ao crédito pode gerar obrigação 

de indenizar, visto que é procedimento ilegal que perturba a dignidade da 

pessoa humana, conforme consolidado pelos tribunais superiores. 

Ademais, é relevante recordar a regra processual atinente ao recurso 

interposto: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 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. In casu, verifica-se que inexiste 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença objurgada. 

Logo, não há que se falar em propositura de embargos de declaração, 

mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades contidas na 

sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido via recurso. 

Outrossim, a interpretação dada pelo embargante é diversa do 

entendimento dominante de que os embargos de declaração servem para 

reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se o embargante entende que a sentença é errônea, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o 

diploma processual prevê recurso específico. De mais a mais, no tocante 

a fundamentação dos danos morais o fato de expor a explicação do dano 

moral, com citações legais, jurisprudenciais e doutrinárias, não justifica o 

esquecimento de um elo importante entre o fato e o dano causado, se 

esse fato atingiu o espírito do ofendido e em que circunstâncias e grau ele 

se sentiu aviltado, prejudicado, magoado, impotente, é o que deverá sem 

exposto: nexo de causalidade, sem a qual, não há falar em reparação. 

Pergunta-se: onde encontra-se a obscuridade e contradição, se a 

sentença encontra-se devidamente fundamentada. Como se não 

bastasse, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem 

sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a 

ausência de outros recursos cabíveis, o que não se subsumi ao caso em 

espécie. No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO 

ACÓRDÃO ? INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. É vedado o reexame da 

matéria já apreciada pelo Tribunal por via de embargos, pois, tal recurso 

não tem o condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente 

para corrigir erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou 

contrariedade existentes no acórdão.? (TJMT ? Emb Decl. nº86463/2008 ? 

3ª Câm. ? Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 15/09/2008) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? 

NÃO-ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração, conforme preceitua o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis na hipótese de 

obscuridade, contradição ou omissão, contudo a doutrina e a 

jurisprudência, tendo por base o artigo 463 do mesmo diploma processual 

admitem ainda a sua utilização para provocar o juízo a sanar erro material 

ou de cálculo, admitindo a jurisprudência, também, o manejo daqueles com 

efeitos infringentes sobre a decisão embargada, se assim for pedido pela 

parte interessada. Não há que se falar em contradição a ser sanada, 

quando evidente o propósito do embargante em questionar decisão que 

lhe foi desfavorável, protelando o curso normal do feito. Para que se 

possa emprestar aos embargos caráter infringente, mister se faz a 

presença de situação tida como excepcional, tal como a ocorrência de 

erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que não está a ocorrer no 

caso em apreço.? (TJMT ? Emb Decl. nº69000/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. 

Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Desta forma, tenho pela 

manutenção da sentença atacada por todos os seus fundamentos. Diante 

do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de 

Processo Civil, rejeito os embargos de declaração opostos, ante a falta de 

contradição, omissão e obscuridade da sentença. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 24 de outubro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em 

correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 24 de outubro 

de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006416-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTO COUTO MACIEL OAB - DF00513 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1006416-77.2017.8.11.0037 Reclamante: ANDREA MARIA LACERDA 

PLAVIACK Reclamada: VIVO S.A. Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

Embargos de Declaração interposto pela parte reclamada tendo em vista 

descontentamento com a sentença exarada. Expõe a embargante que 

este Juízo deixou de fundamentar a existência de dano moral, que nenhum 

dano moral é presumido e não restou comprovado nos autos a ocorrência 

de dano moral. A responsabilidade da embargante é objetiva, inexistindo 

necessidade de fundamentar a incidência do dano moral, mas tão somente 

o acontecimento do fato danoso e o nexo de causalidade. Insta ressaltar 

que a responsabilidade da reclamada como fornecedor de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” É patente que a o registro 

negativo indevido em órgãos de proteção ao crédito pode gerar obrigação 

de indenizar, visto que é procedimento ilegal que perturba a dignidade da 
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pessoa humana, conforme consolidado pelos tribunais superiores. 

Ademais, é relevante recordar a regra processual atinente ao recurso 

interposto: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 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. In casu, verifica-se que inexiste 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença objurgada. 

Logo, não há que se falar em propositura de embargos de declaração, 

mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades contidas na 

sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido via recurso. 

Outrossim, a interpretação dada pelo embargante é diversa do 

entendimento dominante de que os embargos de declaração servem para 

reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se o embargante entende que a sentença é errônea, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o 

diploma processual prevê recurso específico. De mais a mais, no tocante 

a fundamentação dos danos morais o fato de expor a explicação do dano 

moral, com citações legais, jurisprudenciais e doutrinárias, não justifica o 

esquecimento de um elo importante entre o fato e o dano causado, se 

esse fato atingiu o espírito do ofendido e em que circunstâncias e grau ele 

se sentiu aviltado, prejudicado, magoado, impotente, é o que deverá sem 

exposto: nexo de causalidade, sem a qual, não há falar em reparação. 

Pergunta-se: onde encontra-se a obscuridade e contradição, se a 

sentença encontra-se devidamente fundamentada. Como se não 

bastasse, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem 

sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a 

ausência de outros recursos cabíveis, o que não se subsumi ao caso em 

espécie. No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO 

ACÓRDÃO ? INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. É vedado o reexame da 

matéria já apreciada pelo Tribunal por via de embargos, pois, tal recurso 

não tem o condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente 

para corrigir erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou 

contrariedade existentes no acórdão.? (TJMT ? Emb Decl. nº86463/2008 ? 

3ª Câm. ? Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 15/09/2008) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? 

NÃO-ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração, conforme preceitua o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis na hipótese de 

obscuridade, contradição ou omissão, contudo a doutrina e a 

jurisprudência, tendo por base o artigo 463 do mesmo diploma processual 

admitem ainda a sua utilização para provocar o juízo a sanar erro material 

ou de cálculo, admitindo a jurisprudência, também, o manejo daqueles com 

efeitos infringentes sobre a decisão embargada, se assim for pedido pela 

parte interessada. Não há que se falar em contradição a ser sanada, 

quando evidente o propósito do embargante em questionar decisão que 

lhe foi desfavorável, protelando o curso normal do feito. Para que se 

possa emprestar aos embargos caráter infringente, mister se faz a 

presença de situação tida como excepcional, tal como a ocorrência de 

erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que não está a ocorrer no 

caso em apreço.? (TJMT ? Emb Decl. nº69000/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. 

Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Desta forma, tenho pela 

manutenção da sentença atacada por todos os seus fundamentos. Diante 

do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de 

Processo Civil, rejeito os embargos de declaração opostos, ante a falta de 

contradição, omissão e obscuridade da sentença. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 24 de outubro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em 

correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 24 de outubro 

de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002114-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FRANQUIN (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002114-05.2017.8.11.0037 Reclamante: ADEMIR FRANQUIN Reclamada: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de Embargos de 

Declaração interposto pela parte reclamada tendo em vista 

descontentamento com a sentença exarada. Expõe a embargante que 

este Juízo deixou de fundamentar a existência de dano moral, que nenhum 

dano moral é presumido e não restou comprovado nos autos a ocorrência 

de dano moral. A responsabilidade da embargante é objetiva, inexistindo 

necessidade de fundamentar a incidência do dano moral, mas tão somente 

o acontecimento do fato danoso e o nexo de causalidade. Insta ressaltar 

que a responsabilidade da reclamada como fornecedor de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” É patente que a o registro 

negativo indevido em órgãos de proteção ao crédito pode gerar obrigação 

de indenizar, visto que é procedimento ilegal que perturba a dignidade da 

pessoa humana, conforme consolidado pelos tribunais superiores. 

Ademais, é relevante recordar a regra processual atinente ao recurso 

interposto: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 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. In casu, verifica-se que inexiste 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença objurgada. 

Logo, não há que se falar em propositura de embargos de declaração, 

mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades contidas na 

sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido via recurso. 

Outrossim, a interpretação dada pelo embargante é diversa do 

entendimento dominante de que os embargos de declaração servem para 

reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se o embargante entende que a sentença é errônea, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o 

diploma processual prevê recurso específico. De mais a mais, no tocante 

a fundamentação dos danos morais o fato de expor a explicação do dano 

moral, com citações legais, jurisprudenciais e doutrinárias, não justifica o 

esquecimento de um elo importante entre o fato e o dano causado, se 

esse fato atingiu o espírito do ofendido e em que circunstâncias e grau ele 

se sentiu aviltado, prejudicado, magoado, impotente, é o que deverá sem 

exposto: nexo de causalidade, sem a qual, não há falar em reparação. 

Pergunta-se: onde encontra-se a obscuridade e contradição, se a 

sentença encontra-se devidamente fundamentada. Como se não 

bastasse, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem 

sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a 

ausência de outros recursos cabíveis, o que não se subsumi ao caso em 

espécie. No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO 

ACÓRDÃO ? INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. É vedado o reexame da 

matéria já apreciada pelo Tribunal por via de embargos, pois, tal recurso 

não tem o condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente 

para corrigir erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou 
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contrariedade existentes no acórdão.? (TJMT ? Emb Decl. nº86463/2008 ? 

3ª Câm. ? Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 15/09/2008) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? 

NÃO-ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração, conforme preceitua o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis na hipótese de 

obscuridade, contradição ou omissão, contudo a doutrina e a 

jurisprudência, tendo por base o artigo 463 do mesmo diploma processual 

admitem ainda a sua utilização para provocar o juízo a sanar erro material 

ou de cálculo, admitindo a jurisprudência, também, o manejo daqueles com 

efeitos infringentes sobre a decisão embargada, se assim for pedido pela 

parte interessada. Não há que se falar em contradição a ser sanada, 

quando evidente o propósito do embargante em questionar decisão que 

lhe foi desfavorável, protelando o curso normal do feito. Para que se 

possa emprestar aos embargos caráter infringente, mister se faz a 

presença de situação tida como excepcional, tal como a ocorrência de 

erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que não está a ocorrer no 

caso em apreço.? (TJMT ? Emb Decl. nº69000/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. 

Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Desta forma, tenho pela 

manutenção da sentença atacada por todos os seus fundamentos. Diante 

do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de 

Processo Civil, rejeito os embargos de declaração opostos, ante a falta de 

contradição, omissão e obscuridade da sentença. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 24 de outubro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em 

correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 24 de outubro 

de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000238-78.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WANDERSON DE SOUSA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não 

compareceu à audiência realizada, ficando evidenciado o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. Apesar 

da ausência de intimação do demandante, deveria ter o requerente 

informado a mudança de endereço de sua residência. O Enunciado nº 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 24 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 24 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003739-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA SALETE LAGNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/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):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003739-40.2018.8.11.0037 Reclamante: LUCINEIA SALETE LAGNI 

Reclamada: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte 

autora que foi negativada indevidamente pela parte requerida. Em 

contestação alega que os referidos débitos discutidos tratam-se de 

crédito CDC EMPRESTIMO-BB CREDITO AUTOMATICO, oriundo do contrato 

nº 820137844, encontrando-se com o valor atualizado de R$ 171,94 

CARTAO DE CREDITO-OUROCARD VISA INTERNATIONAL, contrato n° 

75167983, valor R$ 1.872,14 e CDC EMPRESTIMO - BB CREDITO 

UTOMATICO, contrato n° 817993403, com valor atualizado de R$ 309,41 

todos que foram cedidos a Ativos S/A. É breve relato. Decido. Apesar da 

ausência do autor em audiência, e o pedido de desistência, em atenção ao 

Enunciado 90 do FONAJE, analiso o feito no estado que se encontra. O 

cerne da questão consiste em verificar se a inclusão do nome da parte 

reclamante no rol dos maus pagadores foi indevida, e principalmente, se 

ensejou os danos morais pleiteados. Verifico no presente caso que cabia 

à parte reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial 

e apresentar documentos comprovando a legalidade da cessão e 

negativação, o que fez, conforme se verifica nos documentos acostados 

à contestação. No caso em tela, de acordo com a prova dos autos, houve 

de fato uma cessão de crédito do credor original, que transferiu a 

titularidade do crédito à instituição demandada neste feito. A figura jurídica 

da cessão de crédito é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio e 

dispensa a anuência do devedor. Nesses termos, há de se reconhecer a 

legitimidade do débito, bem como o vínculo entre as partes. A parte 

reclamada juntou nos autos a cessão de crédito, sua comunicação bem 

como o título de crédito ensejador do apontamento contestado. A parte 

reclamante não impugnou a contestação. A parte requerente deixou de 

trazer qualquer contraponto às provas apresentadas pela ré cessionária 

do crédito. Assim, a dívida e negativação é legítima, descabe, portanto, o 

pleito de indenização por danos morais. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. A propósito, averbem-se julgados pertinentes: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÍVIDA OBJETO DE CESSÃO DE 

CRÉDITO. DÉBITO CUJA ORIGEM RESTOU DEMONSTRADA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005143847, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Arriada Lorea, Julgado em 26/03/2015)”. Pelo exposto, julgo improcedente 

os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral pelos 
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fundamentos expostos. Quanto à litigância de má-fé por parte da 

reclamante, segue a fundamentação e decisão na homologação abaixo. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pagas, proceda-se conforme previsto na CNGC. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 24 de outubro de 2018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em 

correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Por sua vez, vejo que a parte autora 

não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de 

má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, condeno a 

parte reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, 

da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da 

parte contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 

salários mínimos vigentes. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa 

que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 

salários mínimos vigentes. Primavera do Leste - MT, 24 de outubro de 

2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003788-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ILDIVAN PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003788-81.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ILDIVAN PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à 

audiência realizada, apesar de intimada, ficando evidenciado o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado 28 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas 

e anotações necessárias. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 24 de outubro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 24 de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003789-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ILDIVAN PEREIRA DOS SANTOS (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003789-66.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ILDIVAN PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência 

realizada, apesar de intimada, ficando evidenciado o seu desinteresse 

processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 24 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 24 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003809-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA BALBINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003809-57.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARTA BALBINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA Vistos, Apesar do pedido de redesignação do patrono do autor, tal 

pleito não merece guarida. Não foi anexado nos autos nenhum documento 

idôneo que justificasse a ausência do autor no ato processual. É 

importante salientar também que mesmo intimado sequer o advogado do 

demandante compareceu em audiência, assim, o processo deve ser 

extinto. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não 

compareceu à audiência realizada, apesar de intimada, ficando 

evidenciado o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 
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ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 24 de outubro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em 

correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 24 de outubro 

de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003810-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LIMA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003810-42.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCISCO LIMA ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência 

realizada, apesar de intimada, ficando evidenciado o seu desinteresse 

processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 24 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 24 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003843-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES FRANCISCO DA CONCEICAO FERREIRA (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))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003843-32.2018.8.11.0037 Reclamante: JAMES FRANCISCO DA 

CONCEICAO FERREIRA Reclamada: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento. É oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é 

de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte reclamante 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida. Se defende 

a requerida alegando preliminar e no mérito que conforme se verifica, a 

parte autora possui vínculo jurídico com a instituição financeira por meio do 

cartão ELO NACIONAL MULTIPLO, com saldo devedor de R$ 1.356,11. Ao 

final quer a condenação da parte autora em litigância de má fé. É o breve 

relato. Da Preliminar. Sustenta a reclamada preliminar de indeferimento da 

petição inicial por ausência de extrato oficial de negativação, todavia, o 

documento trazido como prova do apontamento se mostra suficiente para 

comprovar a existência da negativação, que não foi refutada pela 

requerida. Decido. Apesar da ausência do autor em audiência, em atenção 

ao Enunciado 90 do FONAJE analiso o feito no estado que se encontra. O 

autor havia impugnado a negativação realizada em seu nome, negando a 

dívida, todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da dívida e 

negativação, qual a parte reclamante não comprovou o recolhimento. A 

demandada além de discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a 

parte requerente, detalhou a dívida ensejadora da negativação e juntou 

documentos decorrentes da prestação de serviço, inclusive várias faturas 

de cartão de crédito demonstrando consumo em inúmeros 

estabelecimentos comerciais. A requerente não impugnou a contestação e 

documentos trazidos à tona. O que se depreende do caso em tela é que 

houve negativação do nome da parte reclamante relativa a dívida 

inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de vários 

documentos, demonstrando assim a relação comercial e débito entre os 

litigantes. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever 

de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez 

que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não 

se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à litigância de 

má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e decisão na 

homologação abaixo. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme previsto na 

CNGC. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 24 de 

outubro de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Por sua 

vez, vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a 

parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). 

Diante disso, condeno a parte reclamante a pagar as custas processuais 

(art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em 

favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. Condeno, ainda, a 

parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) 

sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. Primavera do Leste - MT, 24 

de outubro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003844-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES FRANCISCO DA CONCEICAO FERREIRA (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003844-17.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JAMES FRANCISCO DA 

CONCEICAO FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência 

realizada, apesar de intimada, ficando evidenciado o seu desinteresse 

processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 24 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 24 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010370-46.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO RUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (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):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010370-46.2016.8.11.0037 

Promovente: OLAVO RUIZ DA SILVA Promovido: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos e examinados os 

autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de ação promovida por OLAVO RUIZ DA SILVA em face de ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, a 

reclamada apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Da Inocorrência da 

Prescrição A requerida aduz que o prazo prescricional para a cobrança 

de dívidas líquidas constantes de instrumentos públicos ou particulares é 

de 03 (três) anos. Ocorre que, nos casos de pedido de reembolso por 

valores pagos em construção de rede elétrica em que haja previsão 

contratual para ressarcimento após o transcurso de prazo contado a 

partir do término da obra, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos. Nesse 

sentido: “FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APORTADOS. 

PRESCRIÇÃO. Para efeitos do art. 543-C do CPC 1. Nas ações em que se 

pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação 

financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, a 

prescrição deve ser analisada, separadamente, a partir de duas 

situações: (i) pedido relativo a valores cujo ressarcimento estava previsto 

em instrumento contratual e que ocorreria após o transcurso de certo 

prazo a contar do término da obra (pacto geralmente denominado de 

"CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO"); (ii) pedido relativo a valores para cujo 

ressarcimento não havia previsão contratual (pactuação prevista em 

instrumento, em regra, nominado de "TERMO DE CONTRIBUIÇÃO"). 1.2.) No 

primeiro caso (i), "prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código 

Civil de 1916, e em 5 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, a 

pretensão de cobrança dos valores aportados para a construção de rede 

de eletrificação rural, [...] respeitada a regra de transição prevista no art. 

2.028 do Código Civil de 2002" (REsp 1.063.661/RS, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 24/02/2010); 1.3.) No segundo caso (ii), a pretensão prescreve 

em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 3 (três) 

anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda 

fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, inciso IV), 

observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 2.028 do 

Código Civil de 2002. 2. No caso concreto, para o pedido de ressarcimento 

dos valores previstos no CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO, o prazo 

prescricional findaria em 11 de janeiro de 2008 (cinco anos, a contar da 

vigência do novo Código). Por outro lado, para o pedido de ressarcimento 

dos valores previstos no TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, o prazo prescricional 

findaria em 11 de janeiro de 2006 (três anos, a contar da vigência do novo 

Código). Tendo a autora ajuizado a ação em 15 de janeiro de 2009, a 

totalidade de sua pretensão está alcançada pela prescrição. 3. Recurso 

especial a que se dá provimento. (REsp 1.249.321/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 16/04/2013).” No presente caso, na 

carta enviada pela requerida ao requerente, já estava consignado que os 

valores gastos na construção seriam restituídos pela empresa. Portanto, 

entendo que no presente caso se enquadra na prescrição quinquenal, 

ante a expressa previsão de ressarcimento constante na carta 

encaminhada pela ré. Passo à análise do mérito. O Requerente alega que é 

proprietário da Chácara Recanto das Araras (situada a 2,5km ao final da 

Avenida Angelo Ravanello), na zona rural do município de Primavera do 

Leste/MT. Aduz que na data de 11/04/2011, foi solicitado junto a requerida 

a extensão de rede de distribuição de energia elétrica para a sua 

propriedade, sendo que os custos dessa obra foram arcados 

integralmente pelo Requerente, seguindo as diretrizes, formalidades e 

procedimentos estabelecidos na Resolução ANEEL 414/2010. Aduz que 

ficou determinado que os recursos despendidos seriam RESTITUIDOS por 

esta até o mês previsto para o término do programa LUZ PARA TODOS ou 

90 dias após a energização da unidade consumidora, prevalecendo o que 

ocorresse primeiro. Todavia, afirma o Requerente que não pode 

permanecer aguardando ad eternum a data final do programa do Governo 

Federal denominado “LUZ PARA TODOS” para restituição dos valores que 

lhe são devidos em virtude da execução particular de obra de extensão de 

rede de distribuição, que se incorporou ao patrimônio da ora Requerida. A 

requerida, por sua vez, aduz que o autor não comprovou a construção da 

rede elétrica e portanto não há dever de indenizar. Alega ainda que, no 

ano de 2011, ano do contrato de eletrificação, o programa Luz para Todos 

não estava vigorando, sendo indevida a pretensão sobre as regras do 

programa. Afirma ainda que o autor não demonstrou o abalo 

extrapatrimonial, motivo pelo qual não há dano moral a ser indenizado. 
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Analisando os autos entendo que o pleito do autor merece acolhimento, 

uma vez que comprovada a construção da rede elétrica, bem como 

comprovado que o autor custeou a construção. Conforme consta na carta 

de ID n° 3603890 encaminhada ao autor, o consumidor tinha a faculdade 

de custear a construção da rede elétrica, sendo que os valores lhe seriam 

restituídos, uma vez que tal rede seria incorporada à concessionária de 

energia elétrica. Usando dessa faculdade, o autor custeou a construção 

da rede elétrica, eis que este é um serviço extremamente essencial e a 

construção por parte da requerida não tinha data prevista. O autor 

realizou a construção mediante prévia aprovação da ré, como era 

determinado que se fizesse, em caso de construção por terceiros. Assim, 

tendo o autor custeado a construção da rede elétrica e esta ser 

incorporada à concessionária de energia elétrica, cabe a ré o 

ressarcimento dos valores gastos com a construção, até porque, o 

referido reembolso já estava previsto e inclusive a própria ré deixou claro 

o direito a restituição. Nesse sentido, entende o TJMT: “AÇÃO DE 

COBRANÇA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA 

“LUZ PARA TODOS” – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA 

PELA CONSUMIDORA – RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - 

ANTECIPAÇÃO DA OBRA POR PARTICULAR – PRORROGAÇÃO DO 

RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO 

DESPROVIDO. O programa público de eletrificação rural prevê atendimento 

sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a 

antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço 

impõe o ressarcimento posterior pela concessionária. O direito à 

devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede 

de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, 

normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, que regulamentou os 

procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o 

atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece 

destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes 

com seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos 

investimentos realizados. Assim, a prorrogação para universalização do 

programa “Luz para Todos” até o ano de 2017, não faz menção à 

prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em 

data anterior, impondo o dever de restituição dos valores pagos. Pois, a 

prorrogação de prazo para o término do programa governamental de 

universalização de energia em nada interfere na restituição de valores 

àqueles que já aderiram ao programa luz para todos e despenderam 

recursos próprios para a construção da rede elétrica em suas 

propriedades. (TJ-MT, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 

160298/2016 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Número do 

Protocolo: 160298/2016, Data de Julgamento: 18-04-2017). Nesse 

contexto, o reclamante deve ser ressarcido pelos gastos com a 

construção e instalação da rede, porquanto, trata-se de serviço essencial 

que deve ser disposto ao consumidor. Quanto ao prazo para o reembolso, 

este estava também pré-estabelecido na carta encaminhada ao autor. 

Ocorre que, a previsão era para até o mês previsto para o término do 

programa luz para todos ou 90 dias após o fim da energização da unidade 

consumidora. O término do programa foi prorrogado de 2014 para o ano 

de 2018, entretanto a prorrogação não faz menção à prorrogação para a 

restituição dos valores pagos. Além disso, tal prorrogação em nada 

impede que o consumidor seja restituído pelos valores gastos na 

construção da rede de energia, até porque a ré já incorporou a rede 

elétrica construída pelo autor e desde seu término vem se beneficiando da 

mesma. Assim, entendo que o autor deve ser restituído pelos valores 

gastos com a construção da rede elétrica. Ante o exposto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) 

Condeno a reclamada a restituir ao reclamante o valor de R$ 9.000,00 

(nove mil reais), corrigido monetariamente (INPC/IBGE), e acrescido de 

juros legais de 1% ao mês, ambos a contar da data do efetivo 

desembolso. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 24 de outubro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

24.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020005-85.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A 

(ADVOGADO(A))

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT0009373A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FORTINA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8020005-85.2015.8.11.0037 

Promovente: WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP Promovido: FABIO 

FORTINA DA CRUZ Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório 

a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por 

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP em face de FABIO FORTINA DA 

CRUZ. A audiência de conciliação foi inexitosa, ante a ausência da parte 

reclamada. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. A parte autora alega que 

é credora da requerida pela quantia de R$3.804,19 (três mil oitocentos e 

quatro reais e dezenove centavos), representados pelos seguintes 

cheques: · Cheque nº 000016, Sicredi, Primavera do Leste, conta 24683-2, 

de titularidade do próprio Promovido, emitido em 07 de junho de 2014, pós 

datado para 07.07.2014, no valor de R$1.555,00 (um mil quinhentos e 

cinquenta e cinco reais); · Cheque nº 000019, Sicredi, Primavera do Leste, 

conta 24683-2, de titularidade do próprio Promovido, emitido em 14 de 

junho de 2014, pós datado para 15.07.2014, no valor de R$1.000,00 (um 

mil reais); · Cheque nº 000027, Sicredi, Primavera do Leste, conta 

24683-2, de titularidade do próprio Promovido, emitido em 07 de julho de 

2014, no valor de R$360,00 (trezentos e sessenta reais). A parte 

reclamada não apresentou contestação, tampouco compareceu à 

audiência de conciliação. Dessa forma resta clara a REVELIA da parte ré. 

Entendo que o pleito da parte autora merece acolhimento. Os cheques 

anexos aos autos constituem prova escrita da obrigação da parte ré. 

Dessa forma, faz-se prudente o pagamento do valor de R$2.915,00 (dois 

mil novecentos e quinze reais). Ademais, a ré não comprovou nenhum fato 

extintivo, suspensivo ou modificativo do direito da autora, ônus que lhe 

incumbia. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e: a- Determino o pagamento de R$2.915,00 

(dois mil novecentos e quinze reais), à parte autora, corrigido 

monetariamente pelo INPC-IBGE e acrescido de juros legais de 1% ao mês 

ambos contar da data do vencimento de cada título; Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 23 de outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, em correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 23.10.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001479-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HOLANDA SA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001479-87.2018.8.11.0037 

Promovente: JOSE HOLANDA SA FILHO Promovido: VIVO S.A. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por JOSE HOLANDA SA FILHO em 

face de VIVO S.A. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, verifica-se que a parte 

autora não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

qualquer justificativa para sua ausência. Conforme o art. 51 da Lei 
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9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências realizadas, 

implica na extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ante o exposto, 

julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 51, I 

e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 23 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 23.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003903-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LEITE BACCI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO(A))

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELON PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003903-05.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WILSON LEITE BACCI - ME 

REQUERIDO: MICHELON PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - 

EPP Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não 

compareceu à audiência realizada, apesar de intimada, ficando 

evidenciado o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado 28 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas 

e anotações necessárias. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 25 de outubro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 25 de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005375-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGNER CESAR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1005375-41.2018.8.11.0037 Reclamante: AGNER CESAR ALVES DA 

SILVA Reclamada: OI S/A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento. É oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida. Se defende a requerida alegando preliminar 

e no mérito que após minuciosa análise nos sistemas da empresa 

verificou-se a existência de um linha telefônica em nome da parte autora, 

AGNER CESAR ALVES DA SILVA, sob o contrato de n.º 5053782837 

(terminal nº 6634981487), que conforme gravação anexa, a esposa do 

autor solicita mudança de endereço para a linha 66 34981487. Protocolo 

20174108222309 – Foi constatado que autor possui contrato de linha fixa 

com a oi que originou debito, pois, sua esposa Janaina cita o mesmo como 

titular, por fim requer condenação em litigância de má fé e pedido 

contraposto no valor de R$ 498,60. É o breve relato. Da Preliminar. Rejeito 

a preliminar de necessidade de perícia haja vista a inexistência de 

complexidade para a resolução do problema, motivo pelo qual revela-se a 

competência do Juizado Especial, além disso, os autos contêm evidências 

materiais que serão tratadas na fundamentação do mérito, que dispensam 

a obtenção de outras provas. Decido. Em impugnação o requerente 

sabiamente alegou a necessidade de aplicação do Enunciado 90, contudo, 

esqueceu de colacionar a parte final da norma, qual eu faço a gentileza de 

citar: “salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária” Apesar da ausência do autor em audiência, bem como seu 

pedido de desistência, em atenção ao Enunciado 90 do FONAJE analiso o 

feito no estado que se encontra. O autor havia impugnado a negativação 

realizada em seu nome, negando a dívida, todavia, a requerida informou 

detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a parte reclamante não 

comprovou o recolhimento. A demandada além de discorrer sobre a 

relação comercial e jurídica com a parte requerente, detalhou a dívida 

ensejadora da negativação e juntou documentos decorrentes da 

prestação de serviço, inclusive várias faturas e contrato verbal gravado. 

O que se depreende do caso em tela é que houve negativação do nome 

da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a requerida 

comprova através de vários documentos, demonstrando assim a relação 

comercial e débito entre os litigantes. Assim, não há falar em declaração 

de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de 

lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade 

e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do 

litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a 

negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o 

conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação 

jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas 

também da inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os 

pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo procedente 

o pedido contraposto para condenar a reclamante ao pagamento da dívida 

no valor de R$ 498,60. Valor que deverá ser corrigido pelo índice INPC e 

acrescido de juros de 1% ao mês desde o vencimento. Quanto à litigância 

de má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e decisão na 

homologação abaixo. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme previsto na 

CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 25 de outubro de 2018. Publicado e registrado no PJE. 

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Por sua vez, vejo que a parte autora não agiu com lealdade 

para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a 

verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal 
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(NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, condeno a parte reclamante 

a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e 

honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos 

vigentes. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo no 

percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos 

vigentes. Primavera do Leste - MT, 25 de outubro de 2018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001480-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIONILIA VIEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001480-09.2017.8.11.0037 Reclamante: DIONILIA VIEIRA SILVA 

Reclamada: OI S/A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. A parte autora irresignada com inclusão negativa creditícia 

em seu nome ajuíza ação reclamatória. Alega a requerida que de acordo 

com a apuração a reclamação do autor não tem fundamento, pois o 

mesmo foi negativado pelo contrato n° 5047345927 referente a linha fixa 

65- F2199632 (34973216) cadastrada no nome do autor. A linha foi 

instalada no endereço R DAS DALIAS 00068 PQ ELDORADO e esteve 

vigente no período de 15/12/2012 a 31/12/2013 e foi retirada por 

inadimplência (débito). É o breve relato. Decido. O autor havia impugnado a 

negativação realizada em seu nome, todavia, a requerida informou 

detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a parte reclamante não 

comprovou o recolhimento. A parte reclamada trouxe em sua petição de 

resistência indícios e provas da relação jurídica e débitos da parte 

requerente consigo, portanto, a anotação restritiva não se mostra ilegal. É 

certo que a prova unilateral, no caso, print screen (telas sistêmicas) do 

sistema da parte requerida não se mostra apta, por si a servir como prova; 

todavia, sua utilização é perfeitamente viável a corroborar as demais 

informações processuais. Pois bem. O dever de veracidade é 

estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que as partes 

devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se descuidando 

de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato 

conteúdo dos fatos que circunda a negativação do reclamante, não 

exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide 

permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes; e 

regularidade não apenas do débito, mas também da inscrição ora 

discutida. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. Pelo 

exposto julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. Indefiro a gratuidade de 

Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de 

recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 25 de 

outubro de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 25 de outubro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010510-80.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

FRANK SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FRANCISCO SANGALLI OAB - SP250155 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010510-80.2016.8.11.0037 Reclamante: CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO EIRELI Reclamada: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, FRANK 

SANTOS SENTENÇA Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. A questão trazida aos autos, refere-se cobrança sob o 

fundamento de não pagamento de produtos adquiridos no estabelecimento 

comercial da autora. É o breve relato. Decido. O art. 206, § 3º, inciso VIII 

do Código Civil, determina que prescreve em 3 (três) anos a pretensão de 

haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, 

ressalvadas as disposições de lei especial. Portanto, o prazo prescricional 

do artigo 206, §3º, VIII do CC somente é aplicável, se não houver 

legislação especifica, dispondo de modo diverso. Ocorre que, o cheque 

possui regulamentação específica contida na Lei n. 7.357/85, a qual 

estabelece prazos específicos de prescrição, de 06 (seis) meses para a 

pretensão executiva e 2 (dois) anos para a ação de locupletamento sem 

causa, prevista no artigo 61 da Lei 7.357/85, que flui a partir do dia em que 

se encerra o prazo previsto no artigo 59 da referida Lei. Operada a 

prescrição, perde o título de crédito suas características cambiárias, como 

a literalidade, autonomia, abstração e independência e passa a servir 

apenas como indício de prova da existência do crédito, exigindo a 

comprovação da existência do negócio subjacente ao qual se vincula, de 

acordo com a previsão do art. 62, da lei de cheques. Logo, operada a 

perda da executividade, bem como decorrido o prazo de 02 (dois) anos 

para a interposição da ação de locupletamento indevido (artigos 59 e 61 

da Lei 7357/85), resta ainda a Ação de Cobrança fundada no negócio 

subjacente. Assim, quando já prescritas a ação cambial (art. 59) e de 

locupletamento (art. 61), previstas na Lei nº. 7.357/85, resta a ação de 

cobrança, nos autos da qual, deverá ser comprovada a causa debendi. É 

dizer, tratando-se de ação de natureza causal, constitui ônus do credor a 

comprovação da origem do débito e sua relação com a emitente do 

cheque, tendo em vista a perda da natureza cambial do título, que passa a 

ser mero início de prova de dívida. Outrossim, tratando-se de ação de 

cobrança de dívida líquida constante em instrumento público ou particular, 

fundada em direito pessoal, como no caso do cheque dos presentes 

autos, o prazo prescricional, a teor do disposto no inc. I, do § 5º do art. 

206, do Código Civil de 2002, é quinquenal. Assim o cheque prescrito, mas 

que não tenha atingido cinco anos, pode ser cobrado por meio de 

reclamação com pretensão de cobrança, já que apesar de perder a 

qualidade de título de crédito, permanece como documento qualificado de 

instrumento particular representativo de dívida. Dessa forma, o prazo 

prescricional da cobrança dos documentos dos autos é de 05 (cinco 

anos), nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil atual. Da análise 

dos autos verifico que a cártula indexada ensejadora da presente ação de 

cobrança foi emitida em junho de 2010. O ajuizamento da presente 

demanda se deu somente em março de 2016, portanto, mais de 5 anos 

após sua emissão, inexistindo qualquer interrupção deste prazo no caso 

em comento. O cheque juntado no presente caso não é título executivo, 

mas tão somente indício da versão trazida pelo autor, que deve ser 

apreciado em consonância com os demais elementos dos autos, entre 

eles a causa debendi, que o reclamante alega ser desnecessária sua 

demonstração. É importante salientar que existe entendimento que aduz 

ser desnecessária a demonstração da causa debendi em cheques 

prescritos, todavia, que estejam dentro do prazo da ação de cobrança, 

previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, conforme a própria 

jurisprudência indexada pelo autor: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. PRELIMINARES DE 

PRESCRIÇÃO E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE 

DEFESA. REJEIÇÃO. NO MÉRITO, PRETENSÃO À REFORMA INTEGRAL, 

COM DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. INADMISSIBILIDADE. RECURSO 
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DESPROVIDO. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o 

prazo para cobrança de cheque prescrito é de 5 (cinco) anos, 

aplicando-se à hipótese o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Ainda 

de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o autor de ação de 

cobrança baseada em cheque prescrito não precisa comprovar a causa 

debendi, circunstância que, aliada à revelia, autoriza o julgamento 

antecipado da lide, com a procedência do pedido, não havendo que se 

falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.” (TJMT; APL 

4193/2011; Campo Verde; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Orlando de 

Almeida Perri; Julg. 26/07/2011; DJMT 02/08/2011; Pág. 6).” É patente que 

o cheque cobrado nesta ação não se inclui nesta regra (desnecessidade 

de demonstração de causa debendi), vez que já ultrapassou o prazo para 

se enquadrar no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Destarte, é 

imprescindível a demonstração da causa debendi que consubstanciado à 

cártula poderia ensejar uma obrigação de pagar quantia certa. O autor não 

juntou nota fiscal das supostas mercadorias comercializadas, orçamento, 

comprovante de entrega ou qualquer outra prova que pudesse respaldar o 

negócio jurídico, isto posto, incongruente a versão trazida na petição 

inicial, não merecendo acolhida a pretensão autoral. Ante o exposto, julgo 

improcedente com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil do pleito do reclamante. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste, 25 de outubro de 

2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 25 de 

outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010964-94.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PADILHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Projeto de Sentença Processo n. 8010964-94.2015.8.11.0037 Promovente: 

EGIDIO ZANATTA – EPP Promovido: JOAO PADILHA Vistos e examinados 

os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de ação promovida por EGIDIO ZANATTA – EPP em face de 

JOAO PADILHA. Analisando-se os autos, verifica-se que a parte autora 

foi intimada para indicar bens penhoráveis do réu, para que a execução 

pudesse prosseguir, entretanto até o presente momento não se 

manifestou. Assim, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, 

conforme leciona o artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, 

uma vez que o autor não promoveu as diligências necessárias para 

preenchimento dos pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido do processo, bem como se manteve inerte por mais de 30 (trinta 

dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, conforme art. 485, incisos III e IV do CPC. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no 

PJE. Primavera do Leste, 25 de outubro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

25.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011304-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Projeto de Sentença Processo n. 8011304-04.2016.8.11.0037 Promovente: 

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME Promovido: DILSON RODRIGUES 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por APP IMPRESSAO 

DIGITAL LTDA - ME em face de DILSON RODRIGUES. Analisando-se os 

autos, verifica-se que a parte autora foi intimada para indicar bens 

penhoráveis do réu, para que a execução pudesse prosseguir, entretanto 

até o presente momento não se manifestou. Assim, deve o processo ser 

extinto sem resolução do mérito, conforme leciona o artigo 485, incisos III e 

IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o autor não promoveu as 

diligências necessárias para preenchimento dos pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como se manteve 

inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - 

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 25 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 25.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011968-35.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO VILELA BUENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Projeto de Sentença Processo n. 8011968-35.2016.8.11.0037 Promovente: 

SANTOS & CIA LTDA - ME Promovido: GUSTAVO VILELA BUENO Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por SANTOS & CIA LTDA - ME em 

face de GUSTAVO VILELA BUENO Analisando-se os autos, verifica-se 

que até o presente momento a parte ré não foi intimada, vez que a autora 

não informou endereço correto. Ademais, a autora foi intimada para indicar 

novo endereço e até o momento não se manifestou. Assim, deve o 

processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme leciona o artigo 

485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a autora não 

promoveu as diligências necessárias para preenchimento dos 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem 

como se manteve inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 25 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 25.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012231-67.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA CLAIR RODRIGUES MARTINY (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (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):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012231-67.2016.8.11.0037 

Promovente: NEIVA CLAIR RODRIGUES MARTINY Promovido: VIVO S.A 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por NEIVA CLAIR 

RODRIGUES MARTINY em face de VIVO S.A. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Preliminarmente Do 

indeferimento do pedido de desistência da ação Observa-se que a 

advogada da requerente fez pedido de desistência da ação em audiência 

de conciliação, sob alegação de que não possui mais interesse no feito. 

Entretanto, embora a autora tenha autonomia de requerer a desistência da 

ação há qualquer tempo, sendo o processo extinto sem resolução do 

mérito, em casos em que há indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária, o pedido de desistência não implicará em extinção do processo, 

conforme enunciado 90 do FONAJE. Vejamos: Enunciado 90 – “A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária.” No presente caso, verifico que se 

trata de litigância de má-fé, uma vez que a autora apenas requereu a 

desistência do feito após não comparecer injustificadamente em audiência 

de conciliação. É certo que a ausência da parte autora em audiência de 

conciliação, sem apresentar qualquer justificativa, implica na aplicação de 

multa, nos termos do §8 do Art. 334 do CPC. Além disso, em contestação, 

a ré juntou áudio da contratação do plano, o que indica que a autora 

contratou e utilizou os serviços da ré. Assim, entendo que com o pedido 

de desistência da ação a autora está buscando esquivar-se da pena de 

multa a ser imposta em razão de sua ausência. Desse modo, indefiro o 

pedido de desistência da ação e determino a extinção do feito, sem 

resolução do mérito, em razão da ausência injustificada da autora à 

audiência de conciliação. Conforme o art. 51 da Lei 9.099/95, a ausência 

do autor em qualquer das audiências realizadas, implica na extinção do 

processo. Vejamos: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo.” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 51, I e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: 

a) Condeno a parte promovente ao pagamento das custas processuais, 

conforme enunciado 28 do FONAJE. Transitada em julgado, intime-se para 

pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 24 de outubro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

24.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005590-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RENATO GERALDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT0009744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005590-51.2017.8.11.0037 

Promovente: PEDRO RENATO GERALDO DE SOUZA Promovido: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Trata-se de ação conexa com as 

ações n° 1005200-47.2018.8.11.0037 e n° 1005201-32.2018.8.11.0037. 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por PEDRO RENATO 

GERALDO DE SOUZA em face de BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação 

tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Preliminarmente Da Preliminar de Incompetência do Juízo 

Em que pese a parte ré tenha alegado incompetência do Juízo sob o 

argumento de que seria necessária a realização de perícia grafotécnica, o 

que acarretaria em extinção do feito sem julgamento de mérito. Entendo 

que tal procedimento não é necessário no presente caso, vez que as 

assinaturas constantes nos documentos juntados pela ré, são idênticas 

às assinaturas apostadas nos documentos juntados pela autora, inclusive 

as assinaturas dos documentos pessoais. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO 

INDENIZATÓRIO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova dos 

autos é suficiente a demonstrar a celebração do contrato de empréstimo, 

o usufruto da quantia creditada em conta corrente a esse título, e a 

ausência de pagamento das respectivas parcelas – Assinaturas apostas 

no contrato são idênticas à dos documentos pessoais da autora – 

Desnecessidade de perícia grafotécnica – Conjunto probatório suficiente - 

Comprovação inequívoca, pela ré, de que a inscrição da dívida foi 

exercício regular de direito - Ação proposta a despeito da existência 

comprovada da contratação e da dívida – Litigância de má-fé por parte da 

autora – Improcedência e multa por litigância de má-fé mantidas - Recurso 

não provido. (TJ-SP – APL – 10920410420168260100 SP 

1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira Paulilo, Data do Julgamento: 

24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante a não necessidade de realização 

de perícia, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial para 

julgar a presente ação. Das demais Preliminares A respeito do pedido de 

indeferimento da petição inicial alegado em sede de contestação, não 

vislumbro enquadramento da presente demanda nos casos elencados no 

artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto a preliminar de mérito vindicada. 

Passo à análise do mérito. O autor alega que o réu incluiu seus dados 

indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. O réu aduz que o 

autor aderiu ao contrato Nº 02 0039 100609 Y, datado de 13/05/2015, 

realizado junto a loja Móveis Romera, no valor de R$1.919,00 (hum mil 

novecentos e dezenove reais), a ser quitado em 12 parcelas de R$ 245,71 

(duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos). Afirma que 

a autora não realizou o pagamento de todas as parcelas, motivo pelo qual 

seu nome foi negativado. Por fim, alega que não cometeu nenhum ilícito, 

visto que agiu dentro de seu direito. Analisando a questão discutida 

verifico que o requerido comprovou suas alegações trazendo aos autos a 

proposta de cadastramento, recibo da entrega dos documentos e a cédula 

de crédito bancário, todos devidamente assinados pelo autor, o que 

demonstram a relação jurídica entre as partes, bem como demonstra que 

os serviços foram utilizados e não adimplidos. Portanto, há de se concluir 

que o autor utilizou os serviços do réu e não adimpliu com o pagamento, e 

num ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. 

Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é 

totalmente devida. Considerando a presunção de veracidade das provas, 

aliadas ao fato de que o autor contratou e utilizou os serviços do réu, 

assim como efetuou compras, resta demonstrado que não houve qualquer 

ato ilícito por parte do réu. Assim, não há que se falar em declaração de 
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inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a 

Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos 

fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, 

incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a 

parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 5% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a 

título de perdas e danos à parte contrária. c. Indefiro o pedido de dano 

moral. d. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que 

NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 24 de outubro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

24.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005573-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE PEREIRA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT0009744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005573-15.2017.8.11.0037 

Promovente: IVANILDE PEREIRA AMORIM Promovido: BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por IVANILDE PEREIRA AMORIM em face de BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO Devidamente citada, a reclamada apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Da Preliminar de 

Incompetência do Juízo Em que a parte requerida tenha alegado 

incompetência do Juízo sob o argumento de que seria necessária a 

realização de perícia grafotécnica, o que acarretaria em extinção do feito 

sem julgamento de mérito. Entendo que tal procedimento não é necessário 

no presente caso, vez que as assinaturas constantes nos documentos 

juntados pela ré, são idênticas às assinaturas apostadas nos documentos 

juntados pela autora, inclusive as assinaturas dos documentos pessoais. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO – Cerceamento de defesa – 

Inocorrência – Prova dos autos é suficiente a demonstrar a celebração do 

contrato de empréstimo, o usufruto da quantia creditada em conta corrente 

a esse título, e a ausência de pagamento das respectivas parcelas – 

Assinaturas apostas no contrato são idênticas à dos documentos 

pessoais da autora – Desnecessidade de perícia grafotécnica – Conjunto 

probatório suficiente - Comprovação inequívoca, pela ré, de que a 

inscrição da dívida foi exercício regular de direito - Ação proposta a 

despeito da existência comprovada da contratação e da dívida – Litigância 

de má-fé por parte da autora – Improcedência e multa por litigância de 

má-fé mantidas - Recurso não provido. (TJ-SP – APL – 

10920410420168260100 SP 1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira 

Paulilo, Data do Julgamento: 24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante a não 

necessidade de realização de perícia, não há que se falar em 

incompetência do Juizado Especial para julgar a presente ação. Portanto, 

afasto a preliminar de mérito vindicada. Das Preliminares A respeito do 

pedido de indeferimento da petição inicial alegado em sede de 

contestação, não vislumbro enquadramento da presente demanda nos 

casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto a 

preliminar de mérito vindicada. Passo à análise do mérito. A autora alega 

que a ré incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o débito em 

questão. O réu contesta a ação aduzindo que a Requerente realizou 

contrato Nº 02 0039 212651 3, datado de 21/08/13, realizado pela junto a 

City Lar e não adimpliu com o pagamento, o que gerou a negativação de 

seu nome. Por fim, alega que não cometeu nenhum ilícito, visto que agiu 

dentro de seu direito. Analisando a questão discutida verifico que a 

requerida comprovou suas alegações trazendo aos autos a proposta de 

adesão, proposta de cadastramento e o comprovante de débito, todos 

devidamente assinados pela autora, o que demonstram a relação jurídica 

entre as partes, bem como que os serviços foram contratados e não 

adimplidos. Portanto, há de se concluir que a autora utilizou os serviços do 

réu e não adimpliu com o pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com 

ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu 

nome no rol dos maus pagadores é totalmente devida. Ademais, através 

do extrato de negativação juntado, observa-se que a autora possui outra 

negativação em seu nome, o que demonstra que a autora não possui zelo 

por seu bom nome. Considerando a presunção de veracidade das provas, 

aliadas ao fato de que a autora utilizou os serviços contratados, resta 

demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo que a parte autora não 

agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, 

por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas processuais 

(art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em 

favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 5% (vinte por cento) 

sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte 

reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre 

o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à parte contrária. c. 

Indefiro o pedido de dano moral. d. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJE. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 24 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 24.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005574-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL PEREIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT0009744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005574-97.2017.8.11.0037 

Promovente: IZABEL PEREIRA ARAUJO Promovido: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por IZABEL PEREIRA ARAUJO em face de CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Devidamente citada, a reclamada 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Da 

Desnecessidade da Perícia Grafotécnica Em que pese a parte autora 

tenha alegado incompetência do Juízo sob o argumento de que seria 

necessária a realização de perícia grafotécnica, o que acarretaria em 

extinção do feito sem julgamento de mérito. Entendo que tal procedimento 

não é necessário no presente caso, vez que as assinaturas constantes 

nos documentos juntados pela ré, são idênticas às assinaturas apostadas 

nos documentos juntados pela autora, inclusive as assinaturas dos 

documentos pessoais. Vejamos o entendimento jurisprudencial: “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO – Cerceamento de 

defesa – Inocorrência – Prova dos autos é suficiente a demonstrar a 

celebração do contrato de empréstimo, o usufruto da quantia creditada em 

conta corrente a esse título, e a ausência de pagamento das respectivas 

parcelas – Assinaturas apostas no contrato são idênticas à dos 

documentos pessoais da autora – Desnecessidade de perícia 

grafotécnica – Conjunto probatório suficiente - Comprovação inequívoca, 

pela ré, de que a inscrição da dívida foi exercício regular de direito - Ação 

proposta a despeito da existência comprovada da contratação e da dívida 

– Litigância de má-fé por parte da autora – Improcedência e multa por 

litigância de má-fé mantidas - Recurso não provido. (TJ-SP – APL – 

10920410420168260100 SP 1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira 

Paulilo, Data do Julgamento: 24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante a não 

necessidade de realização de perícia, não há que se falar em 

incompetência do Juizado Especial para julgar a presente ação. Passo à 

análise do mérito. A autora alega que a ré incluiu seus dados 

indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. A ré aduz que a 

autora aderiu ao Cartão Club+ e no momento da adesão ao cartão, a 

Autora aderiu ainda aos seguros “Proteção Da Sorte e Cartão Mais 

Protegido”, autorizando o débito mensal nos valores respectivos de 

R$3,99 (três reais e noventa e nove centavos) e R$2,00 (dois reais), 

cobrados nas faturas do cartão Club+. Afirma que a autora realizou 

compras e não efetuou o pagamento total do débito, o que gerou a 

negativação de seu nome. Por fim, alega que não cometeu nenhum ilícito, 

visto que agiu dentro de seu direito. Analisando a questão discutida 

verifico que a requerida comprovou suas alegações trazendo aos autos a 

proposta de seguro proteção da sorte devidamente assinada, notas das 

compras realizadas pela autora devidamente assinadas, bem como trouxe 

aos autos imagens de telas sistêmicas demonstrando as faturas em 

aberto. Tais documentos demonstram a relação jurídica entre as partes, 

bem como que os serviços foram utilizados e não adimplidos. Portanto, há 

de se concluir que a autora utilizou os serviços da ré e não adimpliu com o 

pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não 

reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos 

maus pagadores é totalmente devida. Ademais, através do extrato de 

negativação juntado, observa-se que a autora possui outra negativação 

em seu nome que sequer foi contestada em outra ação, o que demonstra 

que a autora não possui zelo por seu nome. Considerando a presunção de 

veracidade das provas, aliadas ao fato de que a autora utilizou os 

serviços contratados, assim como efetuou compras com o cartão, resta 

demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo que a parte autora não 

agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, 

por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas processuais 

(art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em 

favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 5% (vinte por cento) 

sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte 

reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre 

o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à parte contrária. c. 

Indefiro o pedido de dano moral. d. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJE. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 24 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 24.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005571-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT0009744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005571-45.2017.8.11.0037 

Promovente: GABRIEL MARQUES DA SILVA Promovido: GAZIN COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por GABRIEL MARQUES DA SILVA em face de GAZIN 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. Devidamente citada, 

a reclamada apresentou contestação tempestiva. A audiência de 

conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o 

processo verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para 

julgamento sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios 

da celeridade e economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 

8.078/90, eis que presentes os elementos da relação de consumo. De um 

lado a consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o 

fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O 

produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 
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CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Da 

Preliminar de Incompetência do Juízo Em que a parte requerida tenha 

alegado incompetência do Juízo sob o argumento de que seria necessária 

a realização de perícia grafotécnica, o que acarretaria em extinção do 

feito sem julgamento de mérito. Entendo que tal procedimento não é 

necessário no presente caso, vez que as assinaturas constantes nos 

documentos juntados pela ré, são idênticas às assinaturas apostadas nos 

documentos juntados pelo autor, inclusive as assinaturas dos documentos 

pessoais. Vejamos o entendimento jurisprudencial: “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO – Cerceamento de 

defesa – Inocorrência – Prova dos autos é suficiente a demonstrar a 

celebração do contrato de empréstimo, o usufruto da quantia creditada em 

conta corrente a esse título, e a ausência de pagamento das respectivas 

parcelas – Assinaturas apostas no contrato são idênticas à dos 

documentos pessoais da autora – Desnecessidade de perícia 

grafotécnica – Conjunto probatório suficiente - Comprovação inequívoca, 

pela ré, de que a inscrição da dívida foi exercício regular de direito - Ação 

proposta a despeito da existência comprovada da contratação e da dívida 

– Litigância de má-fé por parte da autora – Improcedência e multa por 

litigância de má-fé mantidas - Recurso não provido. (TJ-SP – APL – 

10920410420168260100 SP 1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira 

Paulilo, Data do Julgamento: 24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante a não 

necessidade de realização de perícia, não há que se falar em 

incompetência do Juizado Especial para julgar a presente ação. Portanto, 

afasto a preliminar de mérito vindicada. Passo à análise do mérito. O autor 

alega que a ré incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o débito em 

questão. A ré contesta a ação aduzindo que o Requerente realizou várias 

compras em sua filial e não adimpliu com o pagamento, o que acarretou na 

negativação de seu nome. Por fim, alega que não cometeu nenhum ilícito, 

visto que agiu dentro de seu direito. Analisando a questão discutida 

verifico que a requerida comprovou suas alegações trazendo aos autos 

imagens de telas sistêmicas onde constam os débitos do autor, bem como 

trouxe aos autos o contrato de compra e venda devidamente assinado e 

acompanhado de cópia dos documentos pessoais e holerite do autor, o 

que demonstram a relação jurídica entre as partes, bem como que as 

compras foram efetuadas e não adimplidas. Portanto, há de se concluir 

que o autor realizou compras junto a ré e não adimpliu com o pagamento, e 

num ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. 

Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é 

totalmente devida. Considerando a presunção de veracidade das provas, 

aliadas ao fato de que o autor realizou compras junto a ré, resta 

demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo que a parte autora não 

agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, 

por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas processuais 

(art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em 

favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 5% (vinte por cento) 

sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte 

reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre 

o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à parte contrária. c. 

Indefiro o pedido de dano moral. d. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

autora, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme 

exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, 

anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 24 de outubro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 24.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011168-75.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CILLINEU NUNES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI PAULO SCHIRRMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Projeto de Sentença Processo n. 8011168-75.2014.8.11.0037 Promovente: 

CILLINEU NUNES DE MORAES Promovido: RONI PAULO SCHIRRMANN 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por CILLINEU NUNES DE 

MORAES em face de RONI PAULO SCHIRRMANN Analisando-se os autos, 

verifica-se que a autora foi intimada para indicar bens penhoráveis do réu, 

para que a execução pudesse prosseguir, entretanto até o presente 

momento não se manifestou. Assim, deve o processo ser extinto sem 

resolução do mérito, conforme leciona o artigo 485, incisos III e IV, do 

Código de Processo Civil, uma vez que o autor não promoveu as 

diligências necessárias para preenchimento dos pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como se manteve 

inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - 

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 24 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 24.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 214873 Nr: 6497-09.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÁP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Autos código 214873

1. Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 07/12/2018 às 15h00min, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

2. Considerando que a vítima Ícaro Daniel e as testemunhas Camila Oliveira 

e João Batista, residem na Comarca de Poxoréu/MT, expeça-se carta 

precatória para as suas oitivas, consignando o prazo de 30 dias.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216032 Nr: 6991-68.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pauliana Miranda Borges 

Rezende - OAB:154813-MG

 Código 216032

Vistos, etc.

1. Designo o dia 10/12/2018 às 14h50min, para realização do ato 

deprecado.
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2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212571 Nr: 5281-13.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO APARECIDO MARQUES DO 

NASCIMENTO, THIAGO ANDRADE CELESTINO, GLEISON DA CRUZ 

PEREIRA, THAIS SENA DE MORAIS, THAMER DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, LIDIANE SILVA RODRIGUES SOUSA - 

OAB:20088/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado, 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, apresentar defesa escrita.

Primavera do Leste-MT, 29 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 108450 Nr: 7624-26.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO RODRIGUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 Autos código 108450

1. As questões suscitadas pela defesa detém caráter estritamente 

meritório, demandando dilação probatória para sua análise, o que se 

aferirá com o término da instrução processual.

 2. Assim, não verifico na atual conjuntura processual as hipóteses do art. 

397 do CPP, razão pela qual designo audiência de instrução para 

31/01/2019 às 16:00 horas, onde serão ouvidos o(a) ofendido(a), as 

testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 145726 Nr: 2418-89.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 145726

Considerando que nos dias 07 e 08 de junho de 2018, estarei em curso 

ministrado pela ESMAGIS - MT, redesigno a audiência para 13/12/2018 às 

15:30 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 06 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005992-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO (EXECUTADO)

ALEXANDRE PIZZOLATO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI OAB - PR15808 (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1005992-26.2017.8.11.0040 CERTIDÃO 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 acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000090-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARIA DA SILVA AMORIM ZILZ LEYENDECKER (REQUERIDO)

 

1000090-58.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o 

pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor 

de R$ 280,00. Aqueles que necessitam fazer o pagamento devem acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004232-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR MENDES FLORES (RÉU)

 

Processo nº: 1004232-08.2018.8.11.0040 CERTIDÃO 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 acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003762-45.2016.8.11.0040

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:

EDSON GUSTAVO STARLICK (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 123 de 621



 

Processo nº: 1003762-45.2016.8.11.0040 CERTIDÃO 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 e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001512-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENEILSON DE LIMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1001512-68.2018.8.11.0040 CERTIDÃO 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 acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006094-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE MARIANI (EMBARGANTE)

IVANIO MARIANI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

1006094-48.2017.8.11.0040 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, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, acerca da proposta de honorários do perito nomeado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002493-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR PEDRO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON JOSE RODRIGUES (RÉU)

 

1002493-97.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001020-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA VICENTE OAB - MT9215/O (ADVOGADO(A))

RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI OAB - MT9801/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. &. S. L. (REQUERIDO)

I. M. D. S. (REQUERIDO)

M. H. D. S. (REQUERIDO)

J. P. A. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

 

1001020-76.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 30 de outubro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001387-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEY SERPA (AUTOR(A))

TATIELE TURRA TARONE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

1001387-03.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 30 de outubro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006035-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOMICIO DAVID MACHIESKI (REQUERENTE)

NORMA ALBERTINA CATTANEO (REQUERENTE)

TEREZINHA MACIESKI (REQUERENTE)

NOREDINO DAVID MACHIESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

1006035-60.2017.8.11.0040 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 REQUERENTE, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se nos autos..

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004284-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. L. A. D. A. (REQUERIDO)

 

1004284-04.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146479 Nr: 2221-91.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRONEO SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E HUMANO - INDSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 
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BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Autos nº 2221.91.2016.811.0040 (Cód. 146479)

Vistos etc.

 Considerando o teor da certidão de fl. 302, procedo a assinatura digital 

dos alvarás de liberação, devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida 

comunicação ao Departamento competente do TJMT para as providências 

pertinentes.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 29 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.: 130124 Nr: 5407-59.2015.811.0040

 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: FERNANDO BATISTA FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, VERONICA ROSSATO ESTEVES SILVERIO - OAB:18319/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13.373/MT

 Autos nº 5407.59.2015.811.0040 (Cód. 130124)

Vistos etc.

 Considerando o teor da certidão de fl. 240, procedo a assinatura digital 

dos alvarás de liberação, devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida 

comunicação ao Departamento competente do TJMT para as providências 

pertinentes.

 Cumpra-se, ainda, o disposto no art. 450, § 3º da CNGC/MT.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 29 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.: 126922 Nr: 3548-08.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDLW, ROSINEIDE ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPSIS - 

OAB: 8767/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/MT, MARCELO 

DAVOLI LOPES - OAB:143.370/SP, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Autos nº 3545.08.2015.811.0040 (Cód. 126922)

Vistos etc.

 Considerando o teor da certidão de fl. 265, procedo a assinatura digital 

dos alvarás de liberação, devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida 

comunicação ao Departamento competente do TJMT para as providências 

pertinentes.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 29 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.: 108167 Nr: 686-98.2014.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEVILLY ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIANZ SEGUROS S/A, TEREZA DE FATIMA 

ENCINAS REGUERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA - 

OAB:13135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013, Marcos José M. Verdelli - OAB:, RUBIA EMANUELLA 

SOARES RIBEIRO - OAB:16.120/MT

 Autos nº 686.98.2014.811.0040 (Cód. 108167)

Vistos etc.

 Considerando o teor das certidões de fl. 500 e 501, procedo a assinatura 

digital dos alvarás de liberação, devendo a Secretaria da Vara efetuar a 

devida comunicação ao Departamento competente do TJMT para as 

providências pertinentes.

 Cumpra-se, ainda, o disposto no art. 450, § 3º da CNGC/MT.

 Sem prejuízo do acima determinado, intime-se a devedora para efetuar o 

depósito do saldo devedor remanescente.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 29 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003236-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003236-78.2016.8.11.0040. Autor: 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso Réu: Município de Sorriso/MT 

Vistos, etc. Ante a manifestação ao ID nº 13845223, ABRA-SE vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação, no prazo legal. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Sorriso/MT, 30 de outubro de 

2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000791-87.2016.8.11.0040

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:

JOEDSON ALENCAR FUCKS (EXECUTADO)

JOSE ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Autos nº. 1000791-87.2016.8.11.0040. Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi 

Celeiro do MT Executado: Joedson Alencar Fucks, Jose Alves de Lima 

Vistos, etc. Inicialmente, PROMOVA a alteração da classe processual para 

cumprimento de sentença. Considerando a petição da parte requerendo o 

início da fase de cumprimento de sentença (ID nº 14075790), INTIME-SE a 

parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, PAGAR o débito, 

acrescido de custas (artigo 523, caput, CPC), se houver. Desde já fica a 

advertência de que não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 

dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também 

de honorários advocatícios (art. 523, §1º, do CPC). Não sendo realizado o 

pagamento no prazo legal, INTIME-SE a exequente para pugnar o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. EXPEÇA-SE o necessário 

nos presentes autos. Sorriso/MT, 30 de Outubro de 2018. Adalto Quintino 
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da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004317-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ CARDOSO DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004317-28.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JUAREZ CARDOSO DE SIQUEIRA RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos e etc. 

Compulsando os autos verifico que a parte a autora requereu a 

desistência do processo (id nº 12880901). Ocorre que a parte Requerida 

foi devidamente citada, conforme id nº 13325057. Assim, determino que 

seja procedida a intimação da parte requerida para que informe a este 

Juízo no prazo de 05 (cinco) dias, se concorda com a de desistência do 

pedido, nos termos do artigo 485, §4°, do NCPC, consignando que a sua 

inércia, que deverá ser certificada, será interpretada como anuência 

tácita, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. 

Decorrido o prazo com ou sem a manifestação da parte requerida, voltem 

os autos imediatamente conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000376-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS HETZEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA RAQUEL RICHTER (RÉU)

LEONIR RICHTER (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000376-07.2016.8.11.0040. Exequente: 

Clovis Hetzel Executado (s): Leonir Richter, Adriana Raquel Richter Vistos, 

etc. Inicialmente, PROMOVA a alteração da classe processual para 

cumprimento de sentença. Considerando a petição da parte requerendo o 

início da fase de cumprimento de sentença (ID nº 12522451), INTIME-SE a 

parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, PAGAR o débito, 

acrescido de custas (artigo 523, caput, CPC), se houver. Desde já fica a 

advertência de que não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 

dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também 

de honorários advocatícios (art. 523, §1º, do CPC). Não sendo realizado o 

pagamento no prazo legal, INTIME-SE a exequente para pugnar o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. EXPEÇA-SE o necessário 

nos presentes autos. Sorriso/MT, 30 de Outubro de 2018. Adalto Quintino 

da Silva Juiz de Direito

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002519-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA STEIN OAB - RS90224 (ADVOGADO(A))

MARCIA MALLMANN LIPPERT OAB - RS35570 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA JURKOVSKI ANTUNES VIEIRA MÓVEIS PLANEJADOS 

(EXECUTADO)

ARLETE JURKOVSKI (EXECUTADO)

JULIANA JURKOVSKI ANTUNES VIEIRA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para proceder a intimação da parte 

exequente para se manifestar quanto a certidão negativa do Oficial, 

podendo recolher o pagamento para nova tentativa de citação ou requerer 

o que entender de direito. Sorriso, 30 de outubro de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000451-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY ROSA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIANS DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000451-12.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: VALDECY ROSA DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: 

WILLIANS DOS SANTOS SILVA Vistos etc. Cuida-se de sob o rito 

especial, proposta por VALDECY ROSA DOS SANTOS SILVA, pleiteando 

a curatela do interditando WILLIANS DOS SANTOS SILVA. Nomeada a 

parte requerente como curadora provisória do requerido (ID n° 8760446). 

Realizada audiência de inspeção em 21 de fevereiro de 2018 (ID n° 

12400094). Contestação apresentada ao ID n° 12716050. DETERMINO que 

seja dada vista dos autos a parte requerente, para que manifeste quanto a 

contestação apresentada, bem como ao Ministério Público (artigo 178, II do 

CPC). Após, conclusos. Sorriso/MT, 29 de outubro de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação 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))

 

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 
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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

Intimação 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)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência do Oficial de Justiça, no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002243-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. T. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002243-64.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MUNICIPIO DE SORRISO/MT REQUERIDO: CONSELHO 

TUTELAR DE SORRISO-MT Vistos etc. CUMPRA-SE o remanescente da 

decisão proferida ao ID n° 14374165. INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir. 

EXPEÇA-SE o necessário. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação 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)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência do Oficial de Justiça, no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos

Intimação 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)

 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103651 Nr: 6671-82.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLISMAR ELOI BERLATTO, ROZEANI BEDIN FOLLEN 

BERLATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 142220 Nr: 11765-40.2015.811.0040

 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: NATALINO RUBIN PICCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC AGRÍCOLA ARAPONGAS - PRODUTORA E 

COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA, DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:9.695, SABRINA TOCHETTO - OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada da guia referente às despesas com expedição de 

Carta Precatória, intimo a parte autora, para que forneça endereço 

atualizado para onde deverá ser distribuída a mesma, uma vez que só fora 

encontrado nos autos, endereço do denunciado a lide na Comarca de 

Sorriso.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114776 Nr: 6178-71.2014.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I -CGJ, impulsiono 

estes autos para proceder a intimação da parte autora, para que, 

querendo, apresente impugnação a contestação apresentada pelo 

requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108047 Nr: 577-84.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDIMAR JANISSEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109.367

 Ante o retorno da CP devidamente cumprida, intimo às partes para no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, a iniciar pelo autor, para a 

apresentação das razões finais escritas, nos termos do artigo 364, § 2º, 

do Código de Processo Civil, como determinado anteriormente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104128 Nr: 7186-20.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO SOARES GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 37586 Nr: 488-08.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PARZIANELLO, ROSANE 

MARIA BUENO PARZIANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171, SERGIO HENRIQUE GOMES - OAB:35245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Intimação do autor para recolher a diligência complementar do oficial de 

justiça, nos termos da certidão datada de 04/10/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102868 Nr: 5834-27.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO APARECIDO CORREIA, LEANDRO 

CARLOS CARDIM CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO FELICIANO DE 

DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 2207 Nr: 367-63.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA LUNARDELI LTDA., JOSÉ 

AROLDO DANIEL, MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:OAB/MT 10.843-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 DIANTE DA PENHORA "ON LINE" NEGATIVA, INTIMO exequente para que 

indique bens passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo de 

20 (vinte) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 30671 Nr: 4970-67.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORINDO PILHALARME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA D'LOURDES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87732 Nr: 7252-68.2011.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIVALDO BATISTA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS CARLOS DE JESUS, VALDIRA 

TEREZINHA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA PETIÇÃO DO 

EXECUTADO JUNTADO AOS AUTOS ÀS FLS. 77/81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105639 Nr: 8723-51.2013.811.0040

 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: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMARI SALETE RUPPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DAFINI DE PAULA SAGA 

GOMES - OAB:MT 17.023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000126-37.2017.8.11.0040

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:

NELSON DUTRA DE ALMEIDA (RÉU)

ROSANA CRISTINA COVRE DUTRA DE ALMEIDA (RÉU)

DISTRIBUIDORA DE CALCADOS RN LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo nº 1000126-37.2017.8.11.0040. Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi 

Celeiro do MT Executado: Distribuidora de Calçados RN LTDA - ME, Nelson 

Dutra de Almeida, Rosana Cristina Covre Dutra de Almeida Vistos, etc. 

INDEFIRO o pedido da arte autora (ID nº 14574656) uma vez que cabe ao 
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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, 30 de Outubro de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000356-16.2016.8.11.0040

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:

LUCAS ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

JUAREZ VALTERCI KLEIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo nº 1000356-16.2016.8.11.0040. Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi 

Celeiro do MT Executado: Lucas Alves dos Santos, Juarez Valterci Klein 

Vistos, etc. INDEFIRO o pedido da arte autora (ID nº11853653) 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, 30 de Outubro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005089-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DE SOUZA HONORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo nº: 1005089-88.2017.8.11.0040. Exequente: 

Por do Sol Urbanizações Ltda. Executado: André de Souza Honório 

Vistos, etc. Considerando que até o presente momento não houve a 

citação do executado, DEFIRO o aditamento da inicial, na forma pleiteada 

ao ID nº 13549021, nos termos do artigo 329, I, do CPC. Desse modo, 

ATUALIZE-SE o valor da causa para o montante de R$ 54.092,77 

(cinquenta e quatro mil, noventa e dois reais e setenta e sete centavos). 

Após, INTIME-SE o exequente para que complemente as custas e taxas 

judiciárias, no prazo de 05 (cinco) dias, informando no mesmo prazo, o 

atual endereço do executado, considerando a certidão de diligencia 

negativa ao ID nº 12452853. Informado o endereço, CITE-SE o executado 

nos termos da decisão de ID nº 11076797, observando-se os valores 

indicados na petição de ID nº 13549021. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005711-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (DEPRECADO)

RUDIMAR JUNIOR HAACK (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005711-70.2017.8.11.0040. Deprecante: 

Adama Brasil S/A Deprecado: Agrovia Insumos Agrícolas Ltda., Rudimar 

Junior Haack Vistos, etc. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício a 

Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ (ID nº 15617544), a fim de que 

informe dados tributários e a superveniência de bens em nome dos 

executados, uma vez que trata-se de medida excepcional, sendo que, in 

casu, não vislumbro nos autos nenhuma comprovação de ter a parte 

exequente esgotado todos os meios disponíveis de localização de bens da 

parte devedora. Assim, INTIME-SE a parte exequente para que indique, no 

prazo de 20 (vinte) dias, a existência de bens do devedor passíveis de 

penhora. Desatendido, DEVOLVA-SE a missiva ao Juízo deprecante, com 

a observância das formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Sorriso/MT, 30 de Outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004036-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRIOELIN MENEGHINI DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAO CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

RAIMUNDO NONATO ARAUJO FRANCO (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004036-38.2018.8.11.0040. Autor: 

Meirioelin Meneghini De Souza Réu: Raimundo Nonato Araújo Franco, Tao 

Construtora Ltda Vistos, etc. Trata-se de ação pelo rito comum proposta 

por Meirioelin Meneghini de Souza, em face da Raimundo Nonato Araujo 

Franco e Tao Construtora Ltda, objetivando indenização por danos morais 

e materiais. Ao ID nº 16085780, 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. 

116085780) 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. Custas e honorários na forma do acordo. 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, 30 de Outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002137-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IURI DE JESUS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA 

PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1006199-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN LAZAROTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006199-88.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MONSANTO DO BRASIL LTDA REQUERIDO: JONATHAN 

LAZAROTTO VISTOS. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os 

requisitos legais e recolhidas as custas judiciais preliminares. Pois bem. 

Prefacialmente, cumpre consignar que consiste a notificação na 

cientificação que se faz a outrem, conclamando-o a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa. Nesta medida, pela notificação, o que se faz é a 

comprovação solene de uma declaração de vontade, para atingir-se um 

fim de direito material, nunca se consubstanciando em comando ou numa 

ordem do juiz. Assim, DEFIRO a notificação na forma requerida e posta em 

juízo, observando-se a regra do art. 726 do NCPC. INTIME-SE a parte 

requerida da presente notificação. Efetivada a notificação e decorrido o 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que deverá ser certificado, 

ENTREGUEM-SE os presentes autos à parte requerente, 

independentemente de traslado, observando-se as formalidades legais, 

nos termos do art. 729 do Código de Processo Civil. Caso seja requerido, 

PUBLIQUE-SE a presente notificação em edital (art. 726, § 1º do CPC), 

bastando, para tanto, simples manifestação do Notificante em cartório, 

tudo às suas expensas. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1006201-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILO POZZOBON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006201-58.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MONSANTO DO BRASIL LTDA REQUERIDO: ILO 

POZZOBON VISTOS. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os 

requisitos legais e recolhidas as custas judiciais preliminares. Pois bem. 

Prefacialmente, cumpre consignar que consiste a notificação na 

cientificação que se faz a outrem, conclamando-o a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa. Nesta medida, pela notificação, o que se faz é a 

comprovação solene de uma declaração de vontade, para atingir-se um 

fim de direito material, nunca se consubstanciando em comando ou numa 

ordem do juiz. Assim, DEFIRO a notificação na forma requerida e posta em 

juízo, observando-se a regra do art. 726 do NCPC. INTIME-SE a parte 

requerida da presente notificação. Efetivada a notificação e decorrido o 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que deverá ser certificado, 

ENTREGUEM-SE os presentes autos à parte requerente, 

independentemente de traslado, observando-se as formalidades legais, 

nos termos do art. 729 do Código de Processo Civil. Caso seja requerido, 

PUBLIQUE-SE a presente notificação em edital (art. 726, § 1º do CPC), 

bastando, para tanto, simples manifestação do Notificante em cartório, 

tudo às suas expensas. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000901-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA OAB - MS15471 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELPIDIO FLECK MACHADO (EXECUTADO)

CATARINA DA SILVA MACHADO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se nos autos acercado ofício retro 

juntado, sob pena de devolução da CP pela Comarca Deprecada.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 6004 Nr: 1495-16.1999.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA, HAMILTON 

VIRGILIO MEDEIROS, OLIVAR VALENTIN BALESTRIN, LEONARDO 

ALMODIN PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLACI DE LOURDES FAVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, PAULO 

SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/ 4284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - 

OAB:4.617

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, via DJE, de que 

os autos foram desarquivados e se encontram nessa Secretaria a 

disposição para carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 147419 Nr: 2729-37.2016.811.0040

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AECIO LEMES DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE SORRISO - MT

 JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

 EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2729-37.2016.811.0040

 ESPÉCIE: 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 CENTRO NORTE DO MT

PARTE RÉ: ANTONIO AECIO LEMES DOURADO

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ R$ 

12.574,69 (doze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e 

nove centavos). Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer 

embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) O réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir a obrigação no prazo. 2) Não havendo o 
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cumprimento e nem a interposição de embargos no prazo indicado, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, prosseguindo o 

processo pelo rito de execução adequado.

RESUMO DA INICIAL: (...) Por força do “Contrato de Cédula de Crédito 

Bancário – Cheque Especial nº 88520 – C/C 58818-0. Ocorre que os 

executados descumpriram com o pactuado, o que ocasionando um saldo 

devedor de R$ 12.574,69 (doze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e 

sessenta e nove centavos). Não obstante todo o esforço do exequente no 

intuito de receber amigavelmente a dívida não se logrou o recebimento do 

crédito líquido, certo e exigível, constituído pelo título acima citado, não 

restando alternativa senão propor a presente ação executiva como forma 

de reaver seu crédito.

 DESPACHO/DECISÃO: VISTOS.1. Esgotadas as possibilidades de 

localização pessoal da parte requerida/executada, CITE-SE por edital, na 

forma da lei processual vigente (artigos 256/257, NCPC), consignando as 

advertências legais (artigos 335/336 e 344, NCPC).2. Decorrido o prazo do 

edital e o prazo de resposta, e não havendo manifestação da parte 

requerida/executada nos autos, CERTIFIQUE-SE a ocorrência. Nessa 

hipótese, nomeio a DPE, como curadora especial, na forma do artigo 72, 

inciso II, do NCPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal para 

apresentação de resposta. 3. Após, renove-se vista à parte autora. 4. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Eu, Kerollaynne Ferreira Moraes, digitei.

 Sorriso - MT, 24 de outubro de 2018.

Michele Oliva Zoldan

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144763 Nr: 1274-37.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO AGENOR COLOMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L Z COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA, PRECISA 

INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 1274-37.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

EXEQÜENTE(S): AUGUSTO AGENOR COLOMBO

EXECUTADO(A,S): L Z COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA e PRECISA 

INSUMOS AGRICOLAS LTDA

CITANDO(A,S): L Z Comércio de Sementes Ltda,

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/02/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 147.361,62

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, para responder, querendo, 

a ação.

RESUMO DA INICIAL: O Requerente realizou a compra de insumos 

agrícolas para safrinha conforme pedido n.º 163 na empresa Requerida 

LZ COMERCIAL AGRICOLA datado de 18.01.2011 em nome de AUGUSTO 

AGENOR COLOMBO para pagamento futuro, após safra. Na referida 

compra foi solicitada a quantia de 391 sacas de semente de milho da 

variedade 3421YG para safra 2011.Seguindo a relação comercial sabe-se 

que a empresa L Z COMERCIAL AGRICOLA, ora vendedora, adquiriu as 

referidas sementes da empresa PRECISA INSUMOS AGRICOLAS, 

conforme ORDEM DE ENTREGA com os números 1621 (130 sacas de 

semente - 11.02.2011), 1630 (130 sacas de semente - 17.02.2011), 1631 

(137 sacas de semente - 17.02.2011) e 1645 (200 sacas de semente - 

28.02.2011), totalizando o importe de 597 sacas de milho da variedade 

3421YG. Por fim a empresa PRECISA INSUMOS AGRICOLAS adquiriu 

através da Nota Fiscal n.º 000011048, datada de 23.03.2011 da empresa 

AGROESTE/MONSANTO a quantia de 597 sacas de milho da variedade 

3421YG, constando na referida Nota Fiscal de compra os seguintes dados 

em síntese: Os Requeridos adquiriram em nome do Requerente quantidade 

superior àquela efetivamente solicitada mediante PEDIDO, gerando uma 

Nota Fiscal e uma fatura de um produto além daquele almejado. Em 

15.08.2011 o Requerente efetuou os pagamentos da compra de insumos 

agrícolas realizados para safrinha de milho 2011 perante a empresa ora 

Requerida COMERCIAL AGRICOLA LZ na quantia de R$ 171.813,00 

(Doc.05) conforme recibo emitido por ADILIO DA SILVA. Os Requeridos 

não realizaram o pagamento da quantia de 597 SACAS DE SEMENTE DE 

MILHO com VENCIMENTO em 28.08.2011 no valor total de R$ 147.361,62 

adquirido em seu nome perante a empresa AGROESTE/MONSANTO, em 

que pese o Requerente ter devidamente realizado o pagamento ao seu 

fornecedor COMERCIAL AGRICOLA LZ, conforme recibo já exposto. O 

Requerente só soube do ocorrido quando teve seu nome incluído na lista 

de maus pagadores conforme consulta realizada pela AMAZONIA 

MAQUINAS AGRICOLAS de Sorriso – MT, quando iria realizar uma 

negociação comercial, ficando impossibilitado de adquirir bens de toda e 

qualquer natureza a crédito enquanto não houvesse a liquidação do 

débito, INDEVIDO, vez que gerados por terceiros perante a empresa 

AGROESTE/MONSANTO em nome do Requerente. Tendo o Requerente 

seu nome INSCRITO NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES, sofrendo 

AÇÃO JUDICIAL em comarca distante, correndo risco de dilapidação do 

seu patrimônio e prejuízo diário com a inscrição indevida, não houve 

alternativa, senão realizar o pagamento da quantia de R$ 147.361,62 

(cento e quarenta e sete mil trezentos e sessenta e um reais e sessenta e 

dois centavos) e posteriormente buscar seu recebimento perante os 

DEVEDORES de fato e de DIREITO ora Requeridos. O Requerente quando 

soube do ocorrido procurou de todas as formas solucionar o litígio com as 

empresas envolvidas ora Requeridas, porém, ambas quedaram-se inerte, 

se escusando do pagamento que era devido pelas mesmas. Neste 

espeque o único meio hábil para solução do imbróglio, restituindo a saúde 

financeira do Requerente, permitindo compra a crédito perante terceiros 

(imprescindível no meio rural) foi a quitação da dívida perante a empresa 

credora MONSANTO.O pagamento se deu em nome do Requerente 

conforme TERMO DE QUITAÇÃO realizado em 26.02.2014, na quantia de 

R$ 147.361,62 para empresa MONSANTO DO BRASIL LTDA para 

liquidação da Nota Fiscal 000011048 emitida em 23.03.2011 com 

vencimento em 28.08.2011 referente aquisição de produtos agrícolas 

realizados pelas empresas Requeridas LZ COMERCIAL AGRICOLA e 

PRECISA INSUMOS AGRICOLAS. Indiscutível que o Requerente teve que 

realizar o pagamento em duplicidade o primeiro para a Requerida LZ 

COMERCIAL AGRICOLA e o segundo para MONSANTO, uma vez que por 

intermédio da outra Requerida PRECISA INSUMOS AGRICOLAS, ambas 

realizaram compra utilizando-se do seu nome em quantia maior do que a 

perseguida para aquisição de sementes de milho.

 ADVERTÊNCIA: a) PRAZO: O prazo para RESPONDER a ação é de 15 

(quinze) dias, contados da data da juntada desta carta/mandado aos 

autos, nos termos do art. 335, do NCPC. Esse prazo será contado EM 

DOBRO, caso trate-se de de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública. 

b) Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte 

requerida como verdadeiros os fatos alegados na peça vestibular.

. Eu, Kerollaynne Ferreira Moraes, digitei.

 Sorriso - MT, 24 de outubro de 2018.

Michele Oliva Zoldan

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101401 Nr: 4270-13.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DOS SANTOS FILHO, WELINTON 

BARBOSA VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 4270-13.2013.811.0040

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Cooperativa de Livre Admissão de Assoc.Sorriso-Sicredi 

Celeiro do MT

EXECUTADO(A,S): NELSON DOS SANTOS FILHO e WELINTON BARBOSA 

VALE

CITANDO(A,S): Welinton Barbosa Vale, Cpf: 96839570304

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/06/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 38.860,91

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: No dia 06 de dezembro de 2010 o executado Nelson 

dos Santos Filho emitiu junto a exequente uma cédula de crédito bancário, 

nos termos da lei n° 10.931/2004, cujo número é B00633590-8, contraindo 

um empréstimo no valor de R$ 3.000,00. O executado participou da 

negociação na qualidade de avalista, sendo igualmente responsável pelo 

adimplemento da cédula em questão. O valor da operação foi 

disponibilizado na conta corrente do executado, sendo que, como forma 

de pagamento da referida Cédula de Crédito Bancário, as partes ajustaram 

o seu pagamento em 36 parcelas fixas, iguais e sucessivas no valor de 

R$ 143,78 cada uma, vencendo a primeira parcela em 20/01/2011 e a 

ultima em 20/12/2013, parcelas essas que incluem o principal e os 

encargos contratados, ficando expressamente autorizado o débito na 

conta de depósitos a vista de titularidade do executado, que se 

comprometeu expressamente a manter disponibilidade suficiente para tal. 

As partes também ajustaram o vencimento antecipado da cédula com falta 

de pagamento de qualquer uma das parcelas no prazo fixado, tornando-se 

exigível o saldo devedor integral com todos os encargos ajustados. 

Portanto, não obstante a exequente tenha cumprido integralmente com 

suas obrigações, o mesmo não se sucedeu por parte dos executados, 

posto que, ate a presente data, ainda não efetuaram o pagamento integral 

da cédula em questão, estando à mesma inadimplida e vencida, totalizando 

o débito, devidamente atualizado ate 20 de abril de 2012, o valor de R$ 

16.212,88, que acrescido da multa pactuada de 2% no valor de R$ 324,25, 

totalizando o valor de R$ 16.537,13, que acrescido dos honorários 

advocatícios de 20%, no valor de R$ 3.307,42, totalizando o valor de R$ 

19.844,56.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Kerollaynne Ferreira Moraes, digitei.

 Sorriso - MT, 24 de outubro de 2018.

Michele Oliva Zoldan

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 119994 Nr: 1558-16.2014.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, LUCIA SABINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1558-16.2014.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

LUCIA SABINO PEREIRA

PARTE RÉ/DEVEDORA: SIDNEI DE SOUZA

CITANDO(A, S): SIDNEI DE SOUZA

VALOR DA CAUSA: R$ 7.006,25

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 6.057,93 (seis mil 

cinquenta e sete reais e noventa três centavos), referente ao período de 

janeiro a dezembro de 2017. Mais as parcelas que se vencerem no curso 

do processo, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

sob pena de prisão (CPC, art. 528, §2°).

 Eu, Kerollaynne Ferreira Moraes, digitei.

 Sorriso - MT, 24 de outubro de 2018.

Michele Oliva Zoldan

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002523-69.2017.8.11.0040

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:

ROZIVAL PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002523-69.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: ROZIVAL PEREIRA DA SILVA 

VISTOS. Após regular citação válida, as partes se compuseram 

amigavelmente para parcelamento do débito em aberto, requerendo a 

suspensão do feito até o prazo final para o cumprimento do pacto. Em 

análise ao acordo, vislumbro que as partes são capazes, não 

identificando qualquer indicativo de vícios no consentimento, razão pela 

qual a homologação da avença é medida que se impõe. Assim, 

HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes litigantes, para que surta 

seus jurídicos e regulares efeitos, e SUSPENDO a presente execução de 

título extrajudicial até a data da última parcela pactuada, nos termos do 

artigo 922, caput, do NCPC, com baixa em relatórios estatísticos. Decorrido 

o prazo estabelecido, intime-se a parte exequente, via DJe, para 

manifestar eventual interesse no prosseguimento do feito, advertindo-a de 

que a inércia será interpretada tacitamente como quitação do débito, 

autorizando a extinção do feito pelo pagamento. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000249-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA JARUTAS DA VEIGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO BASILIO MARCON (RÉU)

JOSÉ ROBERTO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000249-98.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLEUSA JARUTAS DA VEIGA RÉU: JOSÉ ROBERTO DA SILVA, MARCO 
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BASILIO MARCON VISTOS. Sem delongas, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, 

para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que 

chegaram as partes em sessão de mediação judicial realizada junto ao 

CEJUSC, cuja cláusulas ficam fazendo parte integrante desta sentença, e, 

em consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas, diante da gratuidade judiciária deferida às partes. Após 

o trânsito em julgado, expeça-se mandado para as alterações necessárias 

junto ao Registro Civil, visando a inclusão do nome paterno e dos avós 

paternos no assento de nascimento da infante. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1002835-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOUVIR VALDAMERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES GUERRA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002835-11.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: LOUVIR VALDAMERI REQUERIDO: SEMENTES GUERRA 

LTDA. VISTOS. Sem delongas, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que 

surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as 

partes (Id 14538154), cuja cláusulas ficam fazendo parte integrante desta 

sentença, e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Custas e honorários, na forma do acordo. Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, ao arquivo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000507-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELE NASCIMENTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL DA SILVA MEDEIROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE PARIZZI SOLETTI OAB - MT15516/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000507-11.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JUCIELE NASCIMENTO DOS SANTOS RÉU: DORIVAL DA SILVA MEDEIROS 

VISTOS. Sem delongas, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta 

seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes 

em sessão de mediação judicial realizada junto ao CEJUSC, cuja cláusulas 

ficam fazendo parte integrante desta sentença, e, em consequência julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, eis 

que DEFIRO a gratuidade judiciária às partes. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001926-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALVANA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FONTINELLES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001926-03.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: DALVANA BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: MARCOS 

FONTINELLES DOS SANTOS VISTOS. Sem delongas, HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO 

a que chegaram as partes em sessão de mediação judicial realizada junto 

ao CEJUSC, cuja cláusulas ficam fazendo parte integrante desta sentença, 

e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, eis que DEFIRO a gratuidade judiciária às 

partes. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, ao arquivo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005562-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005562-74.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: AGI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. EXECUTADO: 

ROBERTO COPINI VISTOS. Entre um ato e outro, e após o regular trâmite 

processual, as partes apresentaram petição conjunta de acordo, 

pugnando por sua homologação judicial. Pois bem. A causa versa sobre 

direitos patrimoniais disponíveis, os quais admitem transação. Ademais, 

verifica-se que o acordo em comento foi livremente pactuado, contendo as 

assinaturas das partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de 

vícios no consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para 

que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram 

as partes, e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Custas e honorários na forma do art. 90, § 2º, do NCPC, 

observando-se, quanto ao remanescente, o disposto no § 3º. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, ao arquivo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001338-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001338-59.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA ANTONIA MORAIS RÉU: RICARDO ROBERTO DALMAGRO VISTOS. 

Sem delongas, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes em 

mediação realizada junto ao CEJUSC, cuja cláusulas ficam fazendo parte 

integrante desta sentença, e, em consequência julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, diante da gratuidade 

judiciária deferida à parte autora. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001805-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERA TERESINHA CHECHIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)
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Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001805-38.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LIBERA TERESINHA CHECHIN RÉU: BANCO PAN S.A. VISTOS. A parte 

requerente apresentou pedido de desistência da ação, tendo a parte 

requerida anuído ao pedido, razão pela qual é medida de rigor a extinção 

do feito. 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), 

restando suspensa a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade 

judiciária. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado esta sentença, arquivem-se os autos. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003357-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO RODRIGO PADILHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003357-72.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: ERICA PEREIRA SANTOS REQUERIDO: THIAGO RODRIGO 

PADILHA VISTOS. Sem delongas, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que 

surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as 

partes em mediação realizada junto ao CEJUSC, cujas cláusulas ficam 

fazendo parte integrante desta sentença, e, em consequência julgo extinto 

o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, eis que 

DEFIRO gratuidade judiciária a ambas as partes. Após o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado ao competente Cartório de Registro Civil para 

as anotações pertinentes junto ao assento de nascimento do infante. 

Após, nada sendo requerido, ao arquivo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000350-72.2017.8.11.0040

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:

ALEXANDRE TIMOTEO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000350-72.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ALEXANDRE TIMOTEO DE SOUZA VISTOS. 

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo, pugnando por sua 

homologação judicial, bem como pela extinção do feito com renúncia ao 

prazo recursal. Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais 

disponíveis, os quais admitem transação. Ademais, verifica-se que o 

acordo em comento foi livremente pactuado, contendo as assinaturas das 

partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que 

se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta 

seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, 

e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil. Custas e honorários na forma do art. 90, § 2º, do NCPC, 

observando-se quanto ao remanescente o disposto no § 3º. Diante da 

renúncia ao prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o trânsito em 

julgado da presente decisão. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, ao arquivo. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000007-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FONTANA COTTET (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000007-42.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: GUSTAVO 

FONTANA COTTET VISTOS. Entre um ato e outro, e após o regular trâmite 

processual, as partes apresentaram petição conjunta de acordo, 

pugnando por sua homologação judicial, bem como pela extinção do feito 

com renúncia ao prazo recursal. Pois bem. A causa versa sobre direitos 

patrimoniais disponíveis, os quais admitem transação. Ademais, verifica-se 

que o acordo em comento foi livremente pactuado, contendo as 

assinaturas das partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de 

vícios no consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para 

que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram 

as partes, e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Custas e honorários na forma do acordo, observando-se 

quanto ao remanescente o disposto no § 3º do art. 90 do NCPC. Diante da 

renúncia ao prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o trânsito em 

julgado da presente decisão. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, ao arquivo. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001029-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO(A))

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALDECI FELIZARDO (EXECUTADO)

JESSICA FELIZARDO (EXECUTADO)

MARILZA TEODORO FELIZARDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001029-38.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA EXECUTADO: JESSICA 

FELIZARDO, JOSE VALDECI FELIZARDO, MARILZA TEODORO FELIZARDO 

VISTOS. Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as 

partes apresentaram petição conjunta de acordo, pugnando por sua 

homologação judicial, bem como pela extinção do feito com renúncia ao 

prazo recursal. Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais 

disponíveis, os quais admitem transação. Ademais, verifica-se que o 

acordo em comento foi livremente pactuado, contendo as assinaturas das 

partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que 

se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta 

seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, 

e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil. Custas e honorários na forma do art. 90, § 2º, do NCPC, 

observando-se quanto ao remanescente o disposto no § 3º. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000671-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRO E METALURGICA ROVARIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000671-73.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ELETRO E METALURGICA ROVARIS LTDA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS. Entre um ato e outro, e após o regular 

trâmite processual, as partes apresentaram petição conjunta de acordo, 

pugnando por sua homologação judicial, bem como pela extinção do feito 

com renúncia ao prazo recursal. Pois bem. A causa versa sobre direitos 

patrimoniais disponíveis, os quais admitem transação. Ademais, verifica-se 

que o acordo em comento foi livremente pactuado, contendo as 

assinaturas das partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de 

vícios no consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para 

que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram 

as partes, e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Custas e honorários na forma do acordo, observando-se 

quanto ao remanescente o disposto no § 3º do art. 90 do NCPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020975-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA OLIVEIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1020975-27.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDMARA OLIVEIRA MIRANDA REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICACOES SA VISTOS. A parte autora apresentou 

pedido de desistência da ação, tendo a parte requerida anuído ao pedido. 

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 e honorários pela parte autora (art. 90, NCPC), restando suspensa 

a exigibilidade da cobrança, tendo em vista os benefícios da gratuidade 

judiciária deferidos no despacho inicial. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se 

os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000385-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO TEODORO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000385-95.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

EDUARDO TEODORO RODRIGUES RÉU: CONCESSIONARIA ROTA DO 

OESTE S.A. VISTOS. 1.) Diante da não comprovação da condição de 

hipossuficiência financeira, indefiro a gratuidade judiciária à parte autora. 

2.) Diante da manifestação de Id 15660885, INDEFIRO A INICIAL e JULGO 

EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 290 

e 485, inciso X, do Código de Processo Civil vigente, determinando o 

cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, porém, a anotação 

junto à Central de Distribuição. 3.) Sem condenação em honorários 

advocatícios, visto que a parte requerida não foi citada para os atos e 

termos da presente ação. 4.) Transitada em julgado a presente sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, na forma da CNGC-TJMT. 

5.) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002064-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARENO BEKOVSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (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: 1002064-67.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

NAZARENO BEKOVSKI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos /BG. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez ajuizada por NAZARENO BEKOVSKI 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

objetivando a condenação do requerido ao pagamento de auxílio-doença 

ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na qualidade de segurado 

especial. Para tanto sustenta que não reúne condições de exercer a 

atividade laborativa que estava habituado, eis que a sua doença lhe 

impossibilita de retornar ao trabalho, o que contraria a conclusão do 

requerido, o qual indeferiu seu benefício de auxílio-doença 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. 7289683), 

foi indeferida a tutela antecipada e determinada a citação do requerido. 

Citado, o requerido apresentou contestação em Num. 8833853, aduzindo 

que o autor não faz jus ao recebimento do benefício pleiteado, eis que não 

preencheu os requisitos necessários para tanto. A parte autora 

apresentou impugnação em num. 9041734, rechaçando a contestação 

apresentada e ratificando os pedidos da inicial. A audiência de instrução 

foi realizada em 29/11/2019, quando foram ouvidas duas testemunhas da 

parte autora (Num. 10905459). Alegações finais pela parte autora em num. 

13659750. Laudo pericial em num. 14021114. 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 por NAZARENO BEKOVSKI 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. A concessão do 

benefício para trabalhador rural não pode ser condicionado à contribuição 

para o sistema previdenciário, na condição de segurado especial, 

conforme a legislação em vigor basta a comprovação do efetivo exercício 

da atividade rural pelo período correspondente à carência. Em relação ao 

primeiro requisito entendo que as provas apresentadas demonstram o 

efetivo exercício de atividade laboral rural no período imediatamente 

anterior ao requerimento, nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/91. A 

prova testemunhal corrobora com as alegações do autor acerca da sua 

qualidade de segurado especial, atestando convincentemente o exercício 

da atividade rural pela parte autora, no sentido de que o mesmo sempre 

trabalhou na área rural, em seu sítio, onde exerce atividade de agricultura 

familiar. O início de prova material trazido pela requerente é confirmado 

assim, de maneira segura, pela prova testemunhal colhida nos autos, que 

comprovam sua condição de segurado especial. Portanto, comprovado o 
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primeiro requisito para a concessão do benefício, qual seja, a sua 

condição de segurado especial pelo período de carência exigido. A seguir, 

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. Pelo laudo pericial de Num. 14021128, denota-se que a 

perita aduz que o requerente esteve incapacitado total e definitivamente 

ao trabalho rural de julho de 2016 a julho de 2017 informando que, 

atualmente, apresenta dificuldade apenas para movimentos que exijam 

esforço físico com a mão esquerda. Ocorre que, como é de conhecimento, 

ao analisar os requisitos para a concessão dos benefícios 

previdenciários, necessário se faz volver a atenção para os requisitos 

sociais da parte autora. Assim, considerando que o requerente está 

incontestavelmente incapacitado para o trabalho habitual, uma vez que 

sempre exerceu atividade rural e que esta, indubitavelmente, lhe exige 

esforço físico; considerando que o autor conta com 50 anos de idade, não 

possui condições de exercer atividades que exija esforço físico com a 

mão esquerda, tenho que foram preenchidos os requisitos legais para a 

concessão do benefício 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, na qualidade de segurado especial rural, no 

valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, devido desde o 

requerimento administrativo em 29/11/16 - Num. 6704868, nos termos do 

art. 43, da Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação dessa sentença. 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 pelo autor e, o periculum in mora, pela 

condição social do mesmo, está com incapacidade laboral e é considerado 

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, quanto à 

correção monetária incidirá 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 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: 1003070-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANDRE BORNIATTI (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: 1003070-12.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

PEDRO ANDRE BORNIATTI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio doença ajuizada 

por PEDRO ANDRE BORNIATTI 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 deferida a tutela antecipada e determinada 

a citação do requerido (Num. 9137012). O requerido apresentou 

contestação, alegando a ausência de incapacidade laborativa da parte 

autora (Num. 9454168), tendo a mesma impugnando, ratificando os 

pedidos iniciais (Num. 9558893). Determinada a realização de perícia, o 

laudo restou juntado no Num. 14091853, sobre o qual manifestou a parte 

autora e o requerido. 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 PEDRO ANDRE BORNIATTI 

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. 9454222. 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. 14091853), 

verifica-se que a incapacidade da parte autora é parcial e permanente 

para as atividades de laborais habituais de serviços gerais em madeireira, 

bem como sugere a i. perita que sejam evitadas pelo autor as atividades 

que exijam esforço físico moderado a intenso. Considerando que a 

incapacidade da parte autora é permanente; considerando que conta com 

mais de 53 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 em 

madeireiras, conforme se vê do CNIS juntado aos autos e, ainda, o grau de 

instrução do mesmo (ensino fundamental incompleto) ntenho 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 (20/06/16 – Num. 9454222), nos 

termos do art. 43, da Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação dessa sentença. Sobre as prestações em atraso, nos termos do 

julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, 
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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: 1001800-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BONALDO CAMPEOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-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: 1001800-50.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

TEREZINHA BONALDO CAMPEOL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio doença ajuizada 

por TEREZINHA BONALDO CAMPEOL 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 deferida a tutela antecipada e determinada 

a citação do requerido (Num. 6077921). O requerido apresentou 

contestação, alegando a ausência de incapacidade laborativa da parte 

autora (Num. 8120943 ), tendo a mesma impugnando, ratificando os 

pedidos iniciais (Num. 8693763). Determinada a realização de perícia, o 

laudo restou juntado no Num. 10111002, sobre o qual a parte autora se 

manifestou no sentido de que não concordava com o referido laudo, 

pugnando pela designação de nova perícia. O novo laudo aportou aos 

autos em num. 14072039, oportunidade em que ambas as partes se 

manifestaram acerca do mesmo. 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 

TEREZINHA BONALDO CAMPEOL 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. 8120989. 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. 14072061), verifica-se que a incapacidade da 

parte autora é parcial, permanente, sendo poupo provável sua 

readaptação profissional. Considerando que a incapacidade da parte 

autora é permanente para suas atividades laborais; considerando que 

conta com mais de 55 anos de idade, ou seja, de difícil reabilitação, além 

de ser hipossuficiente econômica, que está incontestavelmente 

incapacitada para as atividades laborativas habituais, e, ainda, o grau de 

instrução da mesma, tenho que restam preenchidos os requisitos para 

concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez. Porém, 

considerando que segundo entendimento do STJ, a aposentadoria por 

invalidez está condicionada ao afastamento de todas as atividades, sendo 

o exercício da atividade laborativa incompatível com a percepção do 

benefício por incapacidade, devem ser descontados, se houver, os 

períodos de atividade exercidos após a cessação do benefício em 

25/01/2017, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO QUE VOLTA A 

TRABALHAR. CUMULAÇÃO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO OU DESCONTO DE 

VALORES. (grifei) CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O 

agravante sustenta que embora estivesse trabalhando quando do 

deferimento da aposentadoria por invalidez, não pode sofrer descontos 

em razão disso, porque verteu contribuições previdenciárias nesse 

período. Clama para o fato de que foi necessário trabalhar enquanto não 

concedido o benefício, para sustento próprio e de sua família. 2. A 

irresignação não prospera. Isto porque, a aposentadoria por invalidez está 

condicionada ao afastamento de todas as atividades, regra máxima de 

ordem pública. (grifei) É benefício previdenciário provisório, que será pago 

enquanto permanecer a incapacidade permanente do aposentado para o 

labor. Precedentes da Segunda Turma: REsp 1.454.163/RJ e REsp 

1.554.318/SP. 3. Agravo interno não provido”. (STJ. 2ª T. AgInt no REsp 

1662273/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 19/09/2017, 

DJe 25/09/2017) “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

ATIVIDADE LABORATIVA. DESCONTO DOS VALORES RELATIVOS AO 

PERÍODO. (grifei) CABIMENTO. 1. O acórdão recorrido está em sintonia 

com o atual entendimento do STJ no sentido da possibilidade de o INSS 

descontar valores relativos ao período em que houve exercício de 

atividade laborativa, porquanto incompatível com a percepção do benefício 

por incapacidade. (grifei) 2. Recurso Especial não provido”. (STJ. 2ª T. 

REsp 1606539/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, J. 23/08/2016, DJe 

13/09/2016) “PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. PROCEDIMENTO REVISIONAL DA AUTARQUIA 

PREVIDENCIÁRIA. CONSTATAÇÃO DE RETORNO DO SEGURADO À 

ATIVIDADE LABORATIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. 

CABIMENTO. (grifei) RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Em exame, os efeitos para o segurado, do não cumprimento do dever de 

comunicação ao Instituto Nacional do Seguro Social de seu retorno ao 

trabalho, quando em gozo de aposentadoria por invalidez. 2. Em 

procedimento de revisão do benefício, a Autarquia previdenciária apurou 

que o segurado trabalhou junto à Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

de Janeiro, no período de 04/04/2001 a 30/09/2007 (fls. 379 e fls. 463), 

concomitante ao recebimento da aposentadoria por invalidez no período de 

26/5/2000 a 27/3/2007, o que denota clara irregularidade. 3. A Lei 

8.213/1991 autoriza expressamente em seu artigo 115, II, que valores 

recebidos indevidamente pelo segurado do INSS sejam descontados da 

folha de pagamento do benefício em manutenção. 4. Pretensão de 

ressarcimento da Autarquia plenamente amparada em lei. 5. Recurso 
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conhecido e não provido”. (STJ. 2ª T. REsp 1454163/RJ, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 15/12/2015, DJe 18/12/2015). Diante do 

exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido 

inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (25/01/17 – Num. 8120989), nos termos do art. 43, da 

Lei n. 8213/91, descontando-se, porém, os períodos já pagos 

posteriormente a título de auxílio doença, devendo a autarquia ré 

providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação dessa sentença. 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: 1006211-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (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: 1006211-05.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MADALENA GONCALVES DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação 

previdenciária c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por MADALENA 

GONÇALVES DOS SANTOS em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende 

que o requerido seja condenado implantar o benefício de auxílio-doença 

que foi cessado pela autarquia ré, requerendo tutela antecipada. No 

mérito, busca a procedência do pedido para que o requerido seja 

condenado ao pagamento de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença, conforme verificada a incapacidade da parte autora, 

acrescidos de seus consectários legais, além de custas e honorários 

advocatícios. Para tanto, relata a parte autora que está acometida de 

doença que a impede de realizar suas atividades laborativas. Afirma, 

ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber o 

benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. É o relatório. 

Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido 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. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 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 perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Analisando detidamente 

os autos, se verifica que a parte autora juntou apenas um único atestado 

médico datado em 11/10/2017. Entretanto, não carreou laudos médicos 

e/ou exames que corroborem com o referido atestado a fim de esclarecer 

acerca da incapacidade alegada. Do exposto, ante a fragilidade das 

provas em fase de cognição sumária, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida. 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: 1006140-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ALVES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (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: 1006140-03.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

DARCI ALVES BARBOSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por DARCI ALVES 

BARBOSA 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 requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16026293. 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 
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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: 1006188-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIA ADAM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (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: 1006188-59.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LIA ADAM RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006124-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (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 DECISÃO Processo: 1006124-49.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE MARQUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por JOSE MARQUES em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em 

que pretende que o requerido seja condenado implantar o benefício de 

auxílio-doença que foi cessado pela autarquia ré, requerendo tutela 

antecipada. No mérito, busca a procedência do pedido para que o 

requerido seja condenado ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

ou auxílio-doença, conforme verificada a incapacidade da parte autora, 

acrescidos de seus consectários legais, além de custas e honorários 

advocatícios. Para tanto, relata a parte autora que está acometida de 

doença que a impede de realizar suas atividades laborativas. Afirma, 

ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber o 

benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. É o relatório. 

Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido 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. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 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 perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Somente há nos autos 

atestados e laudos médicos, entretanto não há nenhum exame atual capaz 

de corroborar com os laudos juntados pelo autor (os exames juntados são 

de 2010 e 2016), a fim de comprovar a incapacidade alegada, a qual 

somente restará comprovada após a realização da perícia judicial. Do 

exposto, ante a fragilidade das provas em fase de cognição sumária, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004220-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI MAZIERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO(A))

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO(A))

JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK OAB - MT5346/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003132-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR BENINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002823-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE NAZARE DE SOUSA (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)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002363-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MARQUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006647-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010504-35.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA MESQUITA GRUDKA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOISIANE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010504-35.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: MARCIA DA SILVA MESQUITA 

GRUDKA EXECUTADO: JOISIANE DA SILVA Vistos etc. Em que pese a 

manifestação do exequente na petição retro, fato é que o Enunciado 5 do 

FONAJE, somente é aplicável quando há a entrega da correspondência ou 

contra-fé no endereço da parte, desde que identificado o seu recebedor, 

bem como desde que não haja informação de que no referido endereço 

não seja mais o domicílio da parte. In casu, a certidão do oficial de justiça 

atestou que a executada não mais reside no endereço indicado, não 

havendo que se falar, desta forma, em citação válida, conforme requer a 

exequente. Sendo assim, indefiro o pleito retro e determino a intimação do 

exequente para indicar o endereço da parte executada para citação, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004970-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI TERESINHA FINCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004970-30.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Trata-se de reclamação proposta por 

NELCI TERESINHA FINCO em face de EDITORA ABRIL S.A., em que 

pretende: a) a restituição do dobro do valor lançado em seu cartão de 

crédito pela empresa reclamada; e b) a condenação da empresa 

reclamada no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização 

por danos morais. A parte reclamante sustenta que em 24-7-2015 realizou 

a assinatura de uma revista frente à parte reclamada, com pagamento 

mensal no valor de R$22,80 (vinte e dois reais e oitenta centavos). 

Argumenta que, em razão do período da assinatura, recebeu da parte 

reclamada um ano de assinatura sem custos. Alega que, conquanto não 

tenha renovado a contratação, a empresa reclamada continuou a lançar o 

valor de R$38,75 (trinta e oito reais e setenta e cinco centavos) em seu 

cartão de crédito após o decurso do prazo do contrato, o que 

efetivamente ocorreu nos meses de julho e agosto/2017. Devidamente 

citada, a empresa reclamada apresentou contestação no Id. 11526419. Em 

síntese, sustenta a existência de relação negocial entre as partes, 

configurada com a celebração de contrato de fornecimento de revistas, 

sendo que lançamentos efetivados em cartão de crédito pertencente à 

parte reclamante somente foram realizados com a sua anuência. Aduz a 

existência de mero dissabor contratual, incapaz de ensejar a reparação 

pretendida pela parte reclamante. Desse modo, pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação realizada em 

26-01-2018 restou infrutífera (Id. 11566739). É o relatório. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do CPC). Inexistindo preliminares, passo a 

análise do mérito. Quanto à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, 

notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se 

em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem 

como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma 

legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviço de fornecimento de revista, o qual foi contratado pela 

parte reclamante na condição de destinatária final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto à inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência da parte reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/empresa 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, 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 instituição financeira reclamada comprovar a licitude 

dos lançamentos que vinha promovendo no cartão de crédito pertencente 

à parte reclamante. Nessa toada, tenho que a empresa reclamada não 

logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, limitando-se a afirmar a 

existência de relação negocial entre as partes, consubstanciada no 

fornecimento de revistas à parte reclamante. No entanto, não fora 

apresentada provas que pudessem corroborar o alegado, notadamente 

autorização específica de renovação da assinatura impugnada pela parte 

reclamante, bem assim expressa autorização para a cobrança em cartão 

de crédito. Por outro lado, a parte reclamante trouxe aos autos da 

reclamação extrato de seu internet banking que demonstra que a parte 

reclamante realizou, nos meses de julho e agosto/2017, o lançamento do 

valor de R$38,75 (trinta e oito reais e setenta e cinco centavos) em cartão 

de crédito referente à suposta renovação de assinatura, a qual não foi 

autorizada pela parte reclamante (Ids. 10032360 e 10081231). Quanto à 

repetição de indébito. Importa registrar, que a repetição do indébito em 

dobro somente é aplicada quando houver (parágrafo único do art. 42 do 

CDC): I – cobrança indevida; II – pagamento em excesso; e III – inexistência 

de engano justificável. No caso, todos os requisitos encontram-se 

devidamente evidenciado. A cobrança indevida e os pagamentos em 

excesso podem ser visualizados nos documentos que acompanham a 

reclamação (Ids. 10032360 e 10081231), totalizando R$77,50 (setenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Por fim, a inexistência de engano 
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justificável se dá pelo simples fato da falta de pacto entre as partes 

autorizando os lançamentos efetivados pela parte reclamada em cartão de 

crédito pertencente à parte reclamante, consubstanciando manifesta 

abusividade da conduta e a quebra ao princípio da boa-fé. Quanto ao dano 

moral. No caso, não vislumbro a ocorrência de dano moral a ensejar a 

reparação pretendida pela parte reclamante. Sabe-se que o dano moral 

deve prover de ato ilícito apto a atingir os direitos da personalidade 

daquele que o sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação 

vexatória ou de abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou 

aborrecimentos do cotidiano, o simples inadimplemento contratual, a mora 

ou o prejuízo econômico, não são ocorrências suficientes para a 

caracterização do dever de indenizar. Nesse sentido, a lição de Sérgio 

Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 

105): “Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento 

ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos 

por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Conquanto se constate 

ato ilícito na conduta da empresa reclamada, a situação vivenciada pela 

parte reclamante – lançamentos indevidos em seu cartão de crédito – não 

evidencia dano moral, caracterizando, com muito apego ao debate, mero 

dissabor. A jurisprudência caminha pacificamente nesta direção. 

Confira-se: “CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA 

DE ASSINATURA DE REVISTA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. devolução em dobro do valor indevidamente cobrado. dano 

moral inocorrente. A demandada não produziu qualquer prova capaz de 

amparar a alegação de que o contrato firmado pela autora previa 

renovação automática da assinatura, restando evidenciada a sua conduta 

ilícita. Assim, porquanto efetuadas cobranças indevidas, deve o 

consumidor ser ressarcido em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo 

único, do CDC. O juízo a quo, ao efetuar o cálculo da condenação, 

considerou apenas a cobrança havida em dezembro de 2010, deixando de 

observar o débito de R$ 85,51 efetuado nos meses de janeiro e fevereiro 

de 2011. Deve, portanto, ser parcialmente acolhido o recurso, mas apenas 

para incluir a quantia de R$ 18,98 cobrada no mês de fevereiro, pois a 

recorrente não se insurgiu contra o restante do valor. Ainda que restem 

evidenciados os transtornos vivenciados pela parte autora, a situação em 

análise configura mero descumprimento contratual e não ultrapassou a 

seara do mero aborrecimento, inexistindo abalo aos direitos da 

personalidade. Danos morais inocorrentes.” (TJRS. Proc. n. 71003298015. 

Julgado em 06-6-2012). [sem destaque no original] Ante o exposto, eu juiz 

leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o 

fim de: 1) CONDENAR a empresa reclamada a efetuar a restituição, em 

dobro, do valor cobrado indevidamente da parte reclamante, totalizando 

R$77,50 (setenta e sete reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 

42, parágrafo único, do CDC. O referido valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso das parcelas 

originais, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação; e 2) 

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 art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 16 de abril de 

2018. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006169-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO BERNARDO CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELISA GALVAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1006169-87.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: JOSE RONALDO BERNARDO 

CORREIA EXECUTADO: MARIA ELISA GALVAN Vistos etc. Considerando 

o problema técnico na gravação dos depoimentos das testemunhas 

Leonir, Suair e Samir, designo o dia 11 de dezembro 2018, às 13h20min 

para nova colheita de suas oitivas. Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se 

no mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da 

Lei nº 9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006169-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO BERNARDO CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELISA GALVAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 1006169-87.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: JOSE 

RONALDO BERNARDO CORREIA EXECUTADO: MARIA ELISA GALVAN 

Vistos etc. Considerando o problema técnico na gravação dos 

depoimentos das testemunhas Leonir, Suair e Samir, designo o dia 11 de 

dezembro 2018, às 13h20min para nova colheita de suas oitivas. 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002555-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN VEREDIANE GAMLA REIMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER GIOVELLI OAB - MT17788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 1002555-40.2018.8.11.0040. REQUERENTE: HELLEN 

VEREDIANE GAMLA REIMANN REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Designo 

para audiência de instrução e julgamento o dia 11 de dezembro 2018, às 

13h00min. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes 

de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002555-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN VEREDIANE GAMLA REIMANN (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER GIOVELLI OAB - MT17788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 1002555-40.2018.8.11.0040. REQUERENTE: HELLEN 

VEREDIANE GAMLA REIMANN REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Designo 

para audiência de instrução e julgamento o dia 11 de dezembro 2018, às 

13h00min. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes 

de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002555-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN VEREDIANE GAMLA REIMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER GIOVELLI OAB - MT17788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 1002555-40.2018.8.11.0040. REQUERENTE: HELLEN 

VEREDIANE GAMLA REIMANN REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Designo 

para audiência de instrução e julgamento o dia 11 de dezembro 2018, às 

13h00min. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes 

de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004478-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARY BADIA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G10 - TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO SCIOLI OAB - PR0068694A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RAFAEL FERREIRA DALLA VECCHIA (TESTEMUNHA)

RAFAEL FERREIRA DALLA VECCHIA (TESTEMUNHA)

 

Certifico nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – 

CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes 

autos a fim de INTIMAR A PARTE RECLAMADA acerca da data da 

audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada para o dia 11 de 

DEZEMBRO de 2018, às 14:00 horas, nesta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006622-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA ANTONIA CANCIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHAPEÇÃO STYLLUS (REQUERIDO)

INJET AR CENTRO AUTOMOTIVO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

 

Processo:1006622-82.2017.8.11.0040 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 a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

‘’MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 30 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003665-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RIOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BICALHO GUIMARAES OAB - MG147795 (ADVOGADO(A))

ARTHUR FRANCO CARVALHO OAB - MT24647/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1003665-74.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PAULO 

RIOS ALVES REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. Vistos etc. Diante da renúncia de Num. 14483622, intime-se a parte 

autora pessoalmente da decisão retro, para emenda da inicial, no prazo de 

15 dias, sob pena de indeferimento. Transcorrido o prazo sem 

manifestação, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004880-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO SCHIEFELBEIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AJADIL PRESTES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Proc. 1004880-22.2017.8.11.0040 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 execução opostos no ID. 

12256694, para querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 

Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000124-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA RODRIGUES FIDENCIO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante (patrona), 

para apresentar aos autos, endereço atualizado da parte reclamada, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003473-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E MANTOVANI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINES RIBOLI (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 142 de 621



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003473-78.2017.8.11.0040. REQUERENTE: E MANTOVANI & CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: MARINES RIBOLI Vistos etc. A parte reclamante foi 

devidamente intimada para indicar o endereço da parte reclamada, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito, contudo, quedou-se 

inerte, deixando de realizar ou fornecer qualquer contribuição para 

possibilitar o seu progresso. Destarte, resta inviabilizada a prestação 

jurisdicional efetiva neste feito, uma vez que a parte reclamante se 

desinteressou pelo prosseguimento do feito, tanto que data de mais de 06 

meses a última intervenção. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002563-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002563-17.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16177628, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 30 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001366-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GUIMARAES DE SOUSA (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1001366-27.2018.8.11.0040 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. 

16181591, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINE JOSE ENGELSING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000423-44.2017.8.11.0040 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, 30 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002564-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002564-02.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16186566 para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 30 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001857-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NATIVIDADE 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))

 

Proc. 1001857-34.2018.8.11.0040 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. 

16204805, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004417-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA CASTRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZZAROTTI & UEZU LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 104417-46.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16206058, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 30 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000742-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON ROCHA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ASSUNCAO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000742-46.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando o retorno 

da carta precatória Id. 16249951, sob pena de arquivamento. Sorriso/MT, 

30 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000645-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FITNESS E HEALTH ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

EDINALDO SILVIO DRAGUNSKI BORTOLO OAB - 016.780.939-39 

(REPRESENTANTE)

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))

 

Processo: nº 1000645-75.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16231170, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 30 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CAROLINA DE MOURA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (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))

 

SENTENÇA Processo: 1000928-98.2018.8.11.0040. REQUERENTE: TANIA 

CAROLINA DE MOURA SOUZA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS 

- ME Trata-se de reclamação proposta por TANIA CAROLINA DE MOURA 

SOUZA em face de VIVO S.A., em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito, referente ao contrato nº 0280290953, o qual gerou 

inscrição em órgãos de proteção ao crédito; e b) a condenação da 

empresa reclamada a título de indenização por danos morais. A parte 

reclamante sustenta que, apesar de não ter realizado a contração dos 

serviços ofertados pela empresa reclamada, foi surpreendida com 

anotação de seus dados em órgãos de restrição ao crédito, motivada por 

suposta dívida, referente ao contrato nº 0280290953. Audiência de 

conciliação restou infrutífera (Id. 14120051). A empresa reclamada 

apresentou contestação no Id. 14146584. Em síntese, sustenta a 

existência de contratação e inadimplemento da parte reclamante, 

justificando a cobrança impugnada. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil). Quanto 

ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência da parte reclamante/consumidor em relação à reclamada 

(empresa 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. Quanto à inexistência do 

débito impugnado. 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 contratação supostamente realizada pela parte reclamante 

dos serviços que oferta no mercado. Nessa toada, tenho que a reclamada 

logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório. Inicialmente, 

verifica-se da contestação, a presença de imagens retiradas do sistema 

eletrônico utilizado pela parte reclamada que indicam a efetiva contratação 

pela parte reclamante do serviço ofertado pela empresa reclamada, 

evidenciando, inclusive, histórico de utilização e pagamento. Desse modo, 

comprovada a relação negocial entre as partes, bem assim a existência de 

inadimplemento, não há que se falar em ilicitude da inclusão do nome da 

parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, poies que evidencia 

o exercício regular de direito, conforme preleciona o art. 188, inciso I, do 

Código Civil. 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. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000060-57.2017.8.11.0040

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:

ADELAR GONCALVES (EXECUTADO)

 

DESPACHO Processo: 1000060-57.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: E A DE 

OLIVEIRA SERVICOS - ME EXECUTADO: ADELAR GONCALVES Tendo em 

vista que decorram mais de 30 (trinta) dias da pretendida suspensão do 

feito postulada no ID 13505238, intime-se a parte autora para, em 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca do interesse no prosseguimento da lide, 

sob pena de extinção (art. 485, III, do NCPC). Decorrido o prazo acima, 

sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos. SORRISO, 18 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-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))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000456-97.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARCELINO DE SOUZA 
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SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Trata-se de reclamação proposta por 

MARCELINO DE SOUZA SANTOS em face de VIVO S.A., em que pretende: 

a) a declaração de inexistência de débitos referentes aos Contrato 

2123275536, o qual gerou inscrição em órgãos de proteção ao crédito; e 

b) a condenação da empresa reclamada a título de indenização por danos 

morais. A parte reclamante sustenta que, apesar de não ter realizado a 

contração dos serviços ofertados pela empresa reclamada, foi 

surpreendida com anotação de seus dados em órgãos de restrição ao 

crédito, motivada por suposta dívida, referente ao Contrato 2123275536. 

Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 13749550). A empresa 

reclamada apresentou contestação no Id. 13809142. Em síntese, sustenta 

a existência de contratação e inadimplemento da parte reclamante, 

justificando a cobrança impugnada. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil). Quanto 

ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência da parte reclamante/consumidor em relação à reclamada 

(empresa 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. Quanto à inexistência do 

débito impugnado. 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 contratação supostamente realizada pela parte reclamante 

dos serviços que oferta no mercado. Nessa toada, tenho que a reclamada 

logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório. Inicialmente, 

verifica-se da contestação, a presença de imagens retiradas do sistema 

eletrônico utilizado pela parte reclamada que indicam a efetiva contratação 

pela parte reclamante do serviço ofertado pela empresa reclamada, 

evidenciando, inclusive, histórico de utilização e pagamento. Desse modo, 

comprovada a relação negocial entre as partes, consubstanciada no 

Contrato n. Contrato 2123275536, bem assim a existência de 

inadimplemento, não há que se falar em ilicitude da inclusão do nome da 

parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, poies que evidencia 

o exercício regular de direito, conforme preleciona o art. 188, inciso I, do 

Código Civil. 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, 27 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-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))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000456-97.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARCELINO DE SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Trata-se de reclamação proposta por 

MARCELINO DE SOUZA SANTOS em face de VIVO S.A., em que pretende: 

a) a declaração de inexistência de débitos referentes aos Contrato 

2123275536, o qual gerou inscrição em órgãos de proteção ao crédito; e 

b) a condenação da empresa reclamada a título de indenização por danos 

morais. A parte reclamante sustenta que, apesar de não ter realizado a 

contração dos serviços ofertados pela empresa reclamada, foi 

surpreendida com anotação de seus dados em órgãos de restrição ao 

crédito, motivada por suposta dívida, referente ao Contrato 2123275536. 

Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 13749550). A empresa 

reclamada apresentou contestação no Id. 13809142. Em síntese, sustenta 

a existência de contratação e inadimplemento da parte reclamante, 

justificando a cobrança impugnada. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil). Quanto 

ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência da parte reclamante/consumidor em relação à reclamada 

(empresa 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. Quanto à inexistência do 

débito impugnado. 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 contratação supostamente realizada pela parte reclamante 

dos serviços que oferta no mercado. Nessa toada, tenho que a reclamada 

logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório. Inicialmente, 

verifica-se da contestação, a presença de imagens retiradas do sistema 

eletrônico utilizado pela parte reclamada que indicam a efetiva contratação 

pela parte reclamante do serviço ofertado pela empresa reclamada, 

evidenciando, inclusive, histórico de utilização e pagamento. Desse modo, 

comprovada a relação negocial entre as partes, consubstanciada no 

Contrato n. Contrato 2123275536, bem assim a existência de 

inadimplemento, não há que se falar em ilicitude da inclusão do nome da 

parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, poies que evidencia 

o exercício regular de direito, conforme preleciona o art. 188, inciso I, do 

Código Civil. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 145 de 621



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, 27 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004358-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERGENCY MEDICAL SERVICE CLINIC LABOR LTDA - EPP (REQUERIDO)

irenaldo de araujo oliveira (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 09:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010471-45.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA KANIESKI ZIMMERMANN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

8010471-45.2014.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), 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 as partes 

advertidas 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. Sorriso/MT, 30 de Outubro de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000258-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARI ANTONIO VIEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JOSE VIEIRA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000258-94.2017.8.11.0040 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, manifeste-se sobre os 

rumos da execução no prazo de 05 (cinco) dias, considerando a diligência 

de ID. 16248737, sob pena de arquivamento. Sorriso/MT, 30 de outubro de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Numero do Processo: 1001064-95.2018.8.11.0040 REQUERENTE: JOSE 

MARIA FAGUNDES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. CÁLCULO 

DAS CUSTAS JUDICIAIS ATUALIZADAS EM 9,7% A PARTIR DE 

02/04/2018, CONFORME PROVIMENTO 12/2018 – CGJ DE 07/03/2018: 

Valor da causa corrigido para efeito de cálculo de Custas = R$175,51 

VALOR DAS CUSTAS .................................................................R$413,40 

TAXA JUDICIÁRIA.......................................................................R$134,24 

(=) VALOR TOTAL DAS CUSTAS A RECOLHER....................R$547,64 

(Quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). 

Determinação Id. 14288933 I - A parte reclamante, embora intimada, 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, 25 de julho de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010120-38.2015.8.11.0040

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:

CLAUDINEI LUIZ PERIUS (EXECUTADO)

 

Processo: 8010120-38.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, manifeste-se sobre os 

rumos da execução no prazo de 05 (cinco) dias, considerando a diligência 

de ID. 16258021, sob pena de arquivamento. Sorriso/MT, 30 de outubro de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001961-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ZIBETTI (REQUERIDO)

 

Processo: 1001961-60.2017.8.11.0040 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 RECLAMANTE (advogado) para que, manifeste-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, considerando a diligência de ID. 16259013, sob 

pena de arquivamento. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005660-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS HENRIQUE MEYER (REQUERIDO)

LORESTANIA PIAIA MEYER (REQUERIDO)

JONAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo:1005660-25.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

‘’MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 30 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001507-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEANE ALVES DE ALENCAR (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001507-46.2018.8.11.0040 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, 30 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010303-43.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO NERI BOCOLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL' - 

ME (EXECUTADO)

MARCELO DO NASCIMENTO SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA SILVA FERREIRA OAB - MT19770/O (ADVOGADO(A))

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010303-43.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: AVELINO NERI BOCOLLI 

EXECUTADO: MARCELO DO NASCIMENTO SANTOS, EXPRESSO NORTE 

TRANSPORTES LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL' - ME Vistos etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença por quantia certa manejada contra 

empresa em recuperação judicial. É o relatório. Decido. Pois bem, o que 

determina a sujeição do crédito ao concurso de credores da recuperação 

judicial é a data do fato gerador. In casu, o pedido de recuperação judicial 

foi protocolado em 19/11/2013, às 17:30 horas (Num. 15406976 – p. 111), 

momento em que o acidente que originou a condenação excutida neste 

feito já havia ocorrido horas antes, qual seja: às 08:20 da manhã (Num. 

953696), ou seja, o fato gerador é anterior ao pedido. Portanto, há óbice 

ao prosseguimento do presente feito, eis que, desde o pedido de 

recuperação judicial, a empresa executada se encontra impedida de 

efetuar qualquer pagamento, com fato gerador anterior ao pedido, fora do 

plano de recuperação judicial, devendo o exequente proceder a 

habilitação de seu crédito na recuperação judicial. Sobre o tema: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. 

POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO PLANO FORA 

DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O 

STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a tese de que: "A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" 

(REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). 2. É sedimentada, 

ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de suspensão das 

ações e execuções, que poderá ser ampliado em conformidade com as 

especificidades do caso concreto; de modo que, em regra, uma vez 

deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação 

judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções 

individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal. 

Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo é que 

surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo após 

o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §§ 1° e 

2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo tempo, 

uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

arquivado com relação à recuperanda, com a habilitação do crédito junto 

ao Juízo Recuperacional. Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, X, do NCPC, COM 

RELAÇÃO À EXECUTADA EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL – ME, devendo o credor habilitar seu crédito 

junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias recursais, emita-se 

certidão de crédito ao reclamante. No mais, quanto ao executado Marcelo, 

não há qualquer óbice ao prosseguimento do feito. Porém, para análise 

dos pedidos de Num. 15395356, é necessário que o reclamante apresente 

demonstrativo do débito, nos termos da condenação imposta aos 

executados, a qual não inclui danos morais, dado o provimento parcial do 

recurso inominado manejado pela executada. Assim sendo, intime-se o 

exequente a apresentar o débito atualizado, no prazo de 10 dias, sob 

pena de extinção e arquivamento. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004762-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA ZAMPIERI MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SANTINI & SANTINI LTDA - ME (RÉU)

VALMOR JOAO SANTINI (RÉU)

JERSON LUIS SANTINI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS LINDOMAR ROSA OAB - MT9876/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1004762-46.2017. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar da r. sentença, bem como para 

querendo apresentar resposta ao recurso interposto, para querendo 

apresentar resposta no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 30 de Outubro de 

2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000122-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STUMPF E STUMPF LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT16838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ANTONIO BARCELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 1000122-34.2016.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a 

Exceção de Pré- Executividade aportada nos autos no ID.n . 15913758, 

bem como sobre os rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judiciária.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003503-50.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: LARISSA INA 

GRAMKOW Executado: ESTADO DE MATO GROSSO Número do 

Processo: 1003503-50.2016.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 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. Após, intime-se o executado para, querendo, 

impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não 

oferecimento de impugnação e/ou havendo concordância quanto aos 

cálculos, ficam desde já homologados e, determino a remessa dos autos 

ao Departamento de Contadoria do TJMT, nos termos do art. 3º do 

Provimento n. 11/2017/CM, devendo, na sequência, ser procedida com a 

expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 

seguintes do NCPC, bem como art. 4º do referido Provimento. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010521-42.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAFAIETE TEIXEIRA DE QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

VIA BRASIL TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

ELISETE AGUSTINI (REQUERIDO)

CLAUDIO NOGUEIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

FRANCELINO FERREIRA GIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010521-42.2012.8.11.0040. REQUERENTE: LAFAIETE TEIXEIRA DE 

QUADROS REQUERIDO: CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA, CLAUDIO 

NOGUEIRA DE ARAUJO, FRANCELINO FERREIRA GIL, VIA BRASIL 

TRANSPORTES LTDA - ME, ELISETE AGUSTINI Vistos etc. INDEFIRO o 

requerimento para fins de suspensão da CNH/CPF/CARTÕES DE 

CRÉDITO/PASSAPORTE do reclamado, vez que o presente caso, a priori, 

se amolda ao analisado no julgamento abaixo transcrito: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

– DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, 

SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO 

AGRAVADO ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - 

MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, 

DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(...) No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento 

dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que o 

Agravado esteja ocultado eventual patrimônio e sim que, aparentemente, 

não possui bens para saldar a dívida executada.O pedido de apreensão 

do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito 

do executado, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela 

sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem 

bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou 

criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que 

detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio. A previsão do 

art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a 

aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento 

de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir 

assegurado no art. 5º, XV, da CF/88. (TJMT – 2ª Câmara de Direito 

Privado. AI 1012041-09.2017.8.11.0000. Rel. Sebastiao de Moraes Filho, J. 

15/08/2018, DJE 17/08/2018) Posto isso, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção. No 

mais, expeça-se certidão da dívida objeto da execução e entregue à parte 

exequente, a fim de que, por sua conta e risco, providencie a inscrição 

junto aos órgãos de restrição ao crédito. Às providências

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010513-94.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON SCHROEDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA MATHEUS TRANSP R (EXECUTADO)

SERSA EXPERIAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

RICARDO JOSE CARNIELETTO OAB - PR40016 (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010513-94.2014.8.11.0040 Exequente: AIRTON SCHROEDER Executado: 

SERSA EXPERIAN e outros Vistos etc. Estando a execução munida de 

título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM 

NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. 

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do 

sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia 

da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente 

de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 
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APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a penhora on line, 

DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser 

procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) 

LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS 

(BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS 

PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) 

bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE 

CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010047-03.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INJENORTE BOMBAS INJETORAS DO NORTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. INOUE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010047-03.2014.8.11.0040 Exequente: INJENORTE BOMBAS INJETORAS 

DO NORTE LTDA - ME Executado: S. INOUE COMERCIO DE PECAS PARA 

TRATORES LTDA - EPP Vistos etc. Estando a execução munida de título 

executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro 

tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O 

PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA 

PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo legal, MUITO 

MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA 

A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 

INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos 

do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001884-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA ASSUNÇÃO SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001884-51.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP EXECUTADO: MARIA DA ASSUNÇÃO SANTOS PEREIRA 

Vistos etc. Intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, indicar o 

CPF da executada, indispensável para realização das pesquisas de 

eventual endereço atualizado da parte ré. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002555-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN VEREDIANE GAMLA REIMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER GIOVELLI OAB - MT17788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002555-40.2018.8.11.0040. REQUERENTE: HELLEN VEREDIANE GAMLA 

REIMANN REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Designo para 

audiência de instrução e julgamento o dia 11 de dezembro 2018, às 

13h00min. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes 

de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 
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independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002860-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEREIRA DE FRANCA (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))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002860-58.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ELIAS PEREIRA DE FRANCA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Diante da 

intempestividade (Num. 16227568), deixo de receber o recurso inominado 

interposto nos autos. Cumpra-se integralmente a sentença proferida nos 

autos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002211-59.2018.8.11.0040

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:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002211-59.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VALTENILTON SILVA PINTO 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos 

etc. Diante da intempestividade (Num. 16228449), deixo de receber o 

recurso inominado interposto nos autos. Cumpra-se integralmente a 

sentença proferida nos autos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011339-86.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MANDU GAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011339-86.2015.8.11.0040 Vistos etc. Retifique-se o registro e a 

autuação, passando a constar o feito como cumprimento de sentença. 

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente. Após, intime-se a parte 

executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no que toca aos valores remanescentes, 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: 1000050-47.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN KZYZANOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE KZYZANOSKI OAB - MT20663/O (ADVOGADO(A))

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000050-47.2016.8.11.0040. REQUERENTE: KARIN KZYZANOSKI 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Sem prejuízo, intime-se o executado para que 

comprove a restituição dos 17 mil pontos no programa de milhagem da 

parte autora, no prazo de 15 dias, nos termos do Acórdão proferido nos 

autos. Na sequência, manifeste-se a parte autora. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001886-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA LEMANSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSENILDE DUARTE JARA OAB - MT14987/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001886-21.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP EXECUTADO: LUCIANA APARECIDA LEMANSKI Vistos etc. 

Expeça-se alvará de levantamento dos valores penhorados, nos termos já 

determinados nos autos. Após, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação conforme requerido pela parte exequente, observando-se o 

disposto no art. 833, II, do NCPC, ficando o exequente nomeado 

depositário de eventual bem penhorado, até ulterior deliberação (NCPC, 

art. 840, §1º). Cumpridas as diligências, deverá ser intimada a parte 

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: 1003345-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DIAS MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (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))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003345-58.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FELIPE DIAS MESQUITA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Considerando que o 

autor declarou na inicial ser servidor público federal, indefiro a AJG 

postulada, determinando que, no prazo de 48 horas, o recorrente recolha 

o preparo do recurso interposto (Enunciado 115 CNJ), sob pena de ser 

considerado deserto. Juntado o preparo e, havendo a apresentação de 

contrarrazões, fica o recurso desde já recebido, no efeito devolutivo (art. 

43 da Lei n. 9.099/95), determinando a remessa dos autos à Turma 

Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006362-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR VALDAMERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006362-68.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDIR VALDAMERI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de ação de 

nulidade c/c repetição de indébito e pedido de tutela de urgência em 

caráter liminar, sob a arguição de que não incidiria ICMS sobre as tarifas 

de TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, deve ser registrado que a matéria controvertida neste feito é 

objeto de afetação junto ao STJ no EREsp 1163020/RS, REsp 1692023/MT 

e 1699851/TO, nos quais foi determinada a suspensão de todas as ações 

que versassem sobre o tema afetado, exatamente o caso dos autos. 

Posto isso, nos termos da decisão exarada no EREsp 1163020/RS, REsp 

1692023/MT e 1699851/TO (TEMA 986), SUSPENDO o andamento do 

presente feito, até o julgamento da afetação pela Superior Instância. 

Noticiado o julgamento da afetação, digam as partes em cinco dias. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006364-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR VALDAMERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006364-38.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDIR VALDAMERI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de ação de 

nulidade c/c repetição de indébito e pedido de tutela de urgência em 

caráter liminar, sob a arguição de que não incidiria ICMS sobre as tarifas 

de TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica. É o relatório. Decido. 

Associem-se estes aos autos n. 1006362-68.2018.8.11.0040; 

1006366-08.2018.8.11.0040; 1006368-75.2018.8.11.0040. Inicialmente, 

deve ser registrado que a matéria controvertida neste feito é objeto de 

afetação junto ao STJ no EREsp 1163020/RS, REsp 1692023/MT e 

1699851/TO, nos quais foi determinada a suspensão de todas as ações 

que versassem sobre o tema afetado, exatamente o caso dos autos. 

Posto isso, nos termos da decisão exarada no EREsp 1163020/RS, REsp 

1692023/MT e 1699851/TO (TEMA 986), SUSPENDO o andamento do 

presente feito, até o julgamento da afetação pela Superior Instância. 

Noticiado o julgamento da afetação, digam as partes em cinco dias. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006366-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR VALDAMERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006366-08.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDIR VALDAMERI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de ação de 

nulidade c/c repetição de indébito e pedido de tutela de urgência em 

caráter liminar, sob a arguição de que não incidiria ICMS sobre as tarifas 

de TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, deve ser registrado que a matéria controvertida neste feito é 

objeto de afetação junto ao STJ no EREsp 1163020/RS, REsp 1692023/MT 

e 1699851/TO, nos quais foi determinada a suspensão de todas as ações 

que versassem sobre o tema afetado, exatamente o caso dos autos. 

Posto isso, nos termos da decisão exarada no EREsp 1163020/RS, REsp 

1692023/MT e 1699851/TO (TEMA 986), SUSPENDO o andamento do 

presente feito, até o julgamento da afetação pela Superior Instância. 

Noticiado o julgamento da afetação, digam as partes em cinco dias. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006368-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR VALDAMERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006368-75.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDIR VALDAMERI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de ação de 

nulidade c/c repetição de indébito e pedido de tutela de urgência em 

caráter liminar, sob a arguição de que não incidiria ICMS sobre as tarifas 

de TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, deve ser registrado que a matéria controvertida neste feito é 

objeto de afetação junto ao STJ no EREsp 1163020/RS, REsp 1692023/MT 

e 1699851/TO, nos quais foi determinada a suspensão de todas as ações 

que versassem sobre o tema afetado, exatamente o caso dos autos. 

Posto isso, nos termos da decisão exarada no EREsp 1163020/RS, REsp 

1692023/MT e 1699851/TO (TEMA 986), SUSPENDO o andamento do 

presente feito, até o julgamento da afetação pela Superior Instância. 

Noticiado o julgamento da afetação, digam as partes em cinco dias. Às 

providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010739-07.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON PERINI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ALAN JHON 

AUTO CENTER LTDA - ME Reclamado: JEFERSON PERINI DA SILVA 

Processo nº. 8010739-07.2011.8.11.0040 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. Procedo, 

neste ato, a baixa efetivada via RENAJUD, nos termos do acordo 

entabulado entre as partes (comprovante anexo). 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001445-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARACI MARIA HARTMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ARACI MARIA 

HARTMANN Reclamado: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Processo nº. 1001445-40.2017.8.11.0040 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: 1001127-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VERNE DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA PATRICIA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MARLENE VERNE 

DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME Reclamado: ELIZANGELA PATRICIA 

DA SILVA RODRIGUES Processo nº. 1001127-57.2017.8.11.0040 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: 1001917-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME Reclamado: NIVALDO PEREIRA Processo nº. 

1001917-41.2017.8.11.0040 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: 1003770-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABLICIO PEREIRA MAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003770-51.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: FABLICIO PEREIRA MAIA Vistos etc. Compulsando os 

autos constato a incompetência territorial deste juízo, pois, nos termos do 

art. 4º, da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do 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. No caso dos autos, autor e réu 

possuem endereços diversos desta Comarca e, não há informação de que 

a obrigação deva ser satisfeita nesta Comarca. Ante o exposto, 

reconheço a incompetência territorial do juízo e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a audiência aprazada nos autos. 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005321-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES FERREIRA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DIRETRAN LTDA - ME 

(REQUERIDO)

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (REQUERIDO)

DETRAN MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANA MENDONCA ROMANO OAB - MG108445 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005321-66.2018.8.11.0040 Reclamante: THAMIRES FERREIRA CORREA 

Reclamado: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e outros (2) 

Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 

9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação 

formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010523-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU BIANCHIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO FERNANDES DE MENESES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010523-70.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: DIRCEU BIANCHIN EXECUTADO: 

REGINALDO FERNANDES DE MENESES Vistos etc. Trata-se de execução 

de título extrajudicial em que o exequente pugna pela citação da executada 

por edital. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, inicialmente, deve ser 

registrado que a citação editalícia, consoante disposição legal expressa 

(artigo 18, §2º, da Lei 9.099/95), não é permitida nos Juizados Especiais. 

Nesta toada, o Enunciado 37, do FONAJE, autorizou a citação ficta 

EXCEPCIONALMENTE, ou seja, somente nos casos em que o executado 

não foi localizado, porém houve o arresto de seus bens, garantindo a 

execução e, portanto, a possibilidade de satisfação do crédito. Isso 

porque, autorizar a citação editalícia no âmbito dos Juizados Especiais de 

maneira absoluta, como regra geral e não excepcional, mostra-se 

verdadeiro vilipêndio aos princípios norteadores dos Juizados indicados 

no artigo 2º, da Lei 9.099/95, com a eternização irregular do processo sem 

a satisfação do direito do exequente. Nesta toada, INDEFIRO o pedido de 

citação ficta, sendo de rigor a extinção da execução, ante a não 

localização do executado. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, nos 

termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010199-17.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DORIGON BORGHEZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA CALGARO OAB - MT0009403A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPERADORA OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010199-17.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRESSA DORIGON 

BORGHEZAN REQUERIDO: OPERADORA OI S.A Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença por quantia certa manejada contra empresa em 

recuperação judicial. É o relatório. Decido. Pois bem, é público e notório 

que a OI teve seu plano de recuperação judicial aprovado em assembleia, 

portanto, há óbice ao prosseguimento do presente feito em relação à 

recuperanda, eis que, desde a data do pedido de recuperação judicial, a 

empresa executada se encontra impedida de efetuar qualquer pagamento, 

com fato gerador anterior ao pedido, fora do plano de recuperação judicial, 

devendo o exequente proceder a habilitação de seu crédito na 

recuperação judicial. Sobre o tema: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO 

ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS 

SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE 

PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 

DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever 

nenhuma condicionante, definiu a tese de que: "A novação resultante da 

concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia 

é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 

1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). 2. É sedimentada, ademais, a 

jurisprudência mitigando o rigor do prazo de suspensão das ações e 

execuções, que poderá ser ampliado em conformidade com as 

especificidades do caso concreto; de modo que, em regra, uma vez 

deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação 

judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções 

individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal. 

Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo é que 

surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo após 

o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §§ 1° e 

2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo tempo, 

uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

extinto e arquivado, com a habilitação do crédito junto ao Juízo 

Recuperacional. Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor 

habilitar seu crédito junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias 

recursais, emita-se certidão de crédito ao reclamante, arquivando-se, na 

sequência. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006007-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO CAREGNATO (REQUERENTE)

RAFAEL CAREGNATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO RAMALHO ANFFE OAB - MT20918/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS SOUZA DE FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006007-58.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RAFAEL CAREGNATO, 

ROBERTO ANTONIO CAREGNATO REQUERIDO: LUIS CARLOS SOUZA DE 
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FREITAS Vistos etc. Trata-se de ação cujos pedidos formulados na inicial 

são, dentre outros, a prestação de contas, pelo reclamado, das vendas 

que foram realizadas no período em que esteve sob a posse do 

estabelecimento comercial requerente. É o relatório. Decido. Compulsando 

os autos constato a incompetência deste juízo, pois, nos termos do art. 3º, 

da Lei n. 9.099/95, “o Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade (grifei)”. Ademais, pela simples leitura da inicial, dos 

documentos acostados com a mesma e dos embargos de declaração 

opostos pelo reclamado, é possível vislumbrar que, para analisar o mérito 

da demanda, será necessária a realização de perícia contábil, a fim de 

apurar e comprovar os fatos narrados pelo autor, no sentido de constatar 

se houve, pela parte reclamada, a apropriação indevida de valores, atraso 

no pagamento dos funcionários, atraso no pagamento de boletos de 

mercadorias, dentre outros, prova esta que o próprio rito da ação de exigir 

contas prevê (art. 550, §6º, do NCPC). Assim, no caso dos autos, o 

pedido da parte autora possui rito especial, necessita de prova pericial, 

além de apresentar complexidade tal que foge da alçada deste Juizado 

Especial. Ante o exposto, reconheço a incompetência deste juízo e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, revogando a liminar 

anteriormente concedida e cancelando a audiência aprazada nos autos. 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001672-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON REIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR SESSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001672-30.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: CLEITON REIZ EXECUTADO: 

MOACIR SESSE Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o 

exequente, após o decurso do prazo da suspensão, quedou-se inerte. 

Ademais, constata-se que o executado não foi localizado para citação no 

endereço indicado nos autos. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004943-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LEITAO DE OLIVEIRA (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:

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: 

1004943-47.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FERNANDO LEITAO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. RELATÓRIO Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 

9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de embargos de declaração 

opostos por CLAUDINEI LUCINI contra sentença dos autos. O cabimento 

dos embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos 

Juizados Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de 

declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código 

de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) . O Código 

Civil, por sua vez, assim trata dos embargos declaratórios: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; Alega o embargante que 

houve erro na sentença, ao não fixar indenização por danos morais 

alegando que a inscrição pré-existente também fora considerada indevida 

em outra ação. Verifico que de fato ocorreu um erro material na sentença, 

pois a primeira inscrição realizada por Bradesco S/A Crédito Imobiliário foi 

considerada indevida, tendo sido a ação que analisou a mesma 

(1004946-02.2017.8.11.0040) sido julgada integralmente procedente. Vale 

citar que referida ação está em fase de cumprimento de sentença, tendo 

havido o trânsito em julgado, portanto. Sendo, assim, a inscrição indevida 

em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 154 de 621



moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Vale ressaltar que na ação anteriormente citada, em face do 

Bradesco S/A, já houve condenação no mesmo valor de danos morais, de 

modo que não é cada inscrição em separado que deve ser levada em 

conta para a fixação do valor dos danos morais, mas sim os danos 

gerados por todas as inscrições ilegítimas em si, as quais causaram o 

transtorno que diz o autor ter suportado, como a negativa de compra à 

prazo. DISPOSITIVO Face ao exposto opino pelo ACOLHIMENTO dos 

Embargos de Declaração, dando-lhes parcial procedência, apenas para 

retificar o dispositivo da sentença, o qual passará a ser assim redigido: 

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para efeito de: a) declarar a 

inexistência do débito impugnado no valor de R$151,07, com relação ao 

contrato 0262414802; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ).” Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente. 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: 1005934-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR DE FREITAS NORONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (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 Numero do Processo: 

1005934-23.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CESAR DE FREITAS 

NORONHA 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. Vistos etc. 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: 1000706-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUMAR ANTONIO VERONEZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI OAB - MT0007367A 

(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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000706-04.2016.8.11.0040. REQUERENTE: CLEUMAR ANTONIO 

VERONEZE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000946-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIAMON BENDO PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ALAGUES BENDO OAB - MT21448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARROSO FONTELLES OAB - RJ119910 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000946-22.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DAIAMON BENDO PAIVA 

REQUERIDO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010436-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA CARDOSO (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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010436-17.2016.8.11.0040. REQUERENTE: TIAGO DA SILVA CARDOSO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001625-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERI DA SILVA (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 BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001625-22.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALMERI DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-12.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZILLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010070-12.2015.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA ZILLI REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. O executado informou a quitação do 

débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004456-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEINI REBELATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-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))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004456-77.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DIEINI REBELATTO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. O executado informou 

a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR TORRES DA SILVA (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))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000959-55.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE RIBAMAR TORRES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-47.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANDRE DA SILVA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010143-47.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MARCIO ANDRE DA SILVA 

MAIA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos 

etc. O executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores 

depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002730-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR PERES DA CRUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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: 

1002730-68.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIMAR PERES DA CRUS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. O executado informou 

a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002400-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SEBASTIAO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002400-37.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROBERTO SEBASTIAO DE 

JESUS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Decido a lide, com dispensa 

do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora, ROBERTO 

SEBASTIAO DE JESUS, que ao tentar ao tentar realizar compras em 

estabelecimentos comerciais através de crediário, constatou que seu 

nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida 

junto à requerida no valor de R$ 333,00 (trezentos e trinta reais), contrato 

000000038620589. Alega que desconhece o débito, sendo o mesmo 

indevido. Requer a declaração de inexistência dos débitos e o pagamento 

de indenização por danos morais. A requerida, BANCO ITAUCARD S/A, 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando a existência de contratação por parte da 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. Pois bem, houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

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. Cabe referir, por oportuno, que a 

assinatura constante no contrato juntado aos autos (fl 2, e ID 15670584) 

se assemelha com as demais assinaturas do requerente constante em 

outros documentos no processo. Assim, tenho que supostamente provada 

e legitimada a inscrição em análise. Por fim, restou evidenciado que O 

reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter 

vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra 

com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Ademais, 

considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a R$ 1.000,00, 

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. 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 Juíz 

Leigo. Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) 

leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002267-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS VIEIRA SOARES (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: 

1002267-92.2018.8.11.0040. REQUERENTE: IZAIAS VIEIRA SOARES 
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REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora 

que foi surpreendida com uma inscrição no valor de R$205,62 com relação 

ao contrato 0267521465. 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. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. 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 (Id. 

15506438). 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$205,62, 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$205,62, 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, 27 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: 1002391-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA GALVAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002391-75.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIANA GALVAO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Trata-se de ação 

proposta por MARIANA GALVAO DOS SANTOS em face BANCO IBI S.A – 

BANCO MÚLTIPLO, em que pretende: 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, no valor R$ 

136,42 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos) com 

suposto contrato de n°: 1001220123610000, 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 que a cobrança é legitima, pois, 

o reclamante realizou a contratação dos serviços ofertados pela empresa. 

Diante do não pagamento do débito, como não poderia deixar de ser, a 

Reclamante foi regularmente inscrito em órgão de proteção ao crédito. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. Em impugnação, reforça o alegado na 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 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. Nessa toada, tenho 

que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

pois comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual 

com a parte reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Conforme 

apresentado em contestação, ficou demonstrado que a reclamante 

realizou compras e não pagou os valores em sua totalidade, gerando juros 

e encargos nas próximas faturas (ID 15650673). Por outro lado, o 

reclamante não juntou nenhum documento que comprove suas alegações. 

Desse modo, provada a existência de relação negocial e a prestação de 

serviços contratados, a cobrança impugnada revela-se legítima, não 

havendo falar em ato ilícito ensejador das reparações pretendidas. 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, bem assim para 

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 Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002384-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARAFFINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT0010483A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002384-83.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE CARAFFINI REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra autor, JOSÉ CARAFFINI, que 

adquiriu passagens aéreas para viagem atinente ao trecho de Cuiabá/MT à 

Sorriso/MT, com saída às 21:30h do dia 05 de Março de 2017 e chegada 

ao aeroporto de Sorriso-MT as 22:35h. Contudo, foi informado que o voo 

seria cancelado, sendo embarcado em outro voo somente no dia seguinte, 

aproximadamente as 21 horas. Devido ao cancelamento alega que perdeu 

compromissos agendados com seus clientes na comarca de Sorriso-MT 

Requer: a) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 158 de 621



danos morais. A reclamada, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 

alega que o voo foi cancelado em virtude de manutenção da aeronave, e o 

mesmo foi realocado no próximo voo disponível, qual seja, no dia seguinte. 

Afirma que cumpriu todas as disposições do Código Consumerista, ao 

fornecer todas as informações necessárias bem como acomodação em 

voo. Pugna pela improcedência da demanda. Claramente aplicável ao caso 

em apreço as regras do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se 

de típica relação de consumo. A responsabilidade civil do transportador 

aéreo é objetiva, devendo reparar eventuais danos sofridos pelo 

consumidor, em virtude da má prestação do serviço oferecido e somente 

pode ser afastada com a comprovação da existência de alguma 

excludente, nos termos do artigo 14 do 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. § 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. (...) Não ficou demonstrado que o 

voo foi cancelado por motivo de manutenção da aeronave, pois não foi 

juntado qualquer documento que prove o alegado. Apesar de ter 

demonstrado, através de voucher, o auxilio transporte, não ficou 

demonstrado qualquer outro auxílio prestado ao reclamante, como 

alimentação e hospedagem. É inegável que o incidente extrapolou o mero 

aborrecimento, dando-lhe o direito à indenização. Certamente tais 

situações fogem à normalidade e trazem danos aos passageiros. Por tudo 

isto, os transtornos experimentados pela parte autora que, repiso, 

decorreram da falha da empresa na prestação de atendimento adequado 

ao passageiro, gerou falha na prestação dos serviços. Quantificar a 

indenização por dano moral é uma das tarefas de maior complexidade, vez 

que não há parâmetros tarifários definidos em lei, cabendo ao julgador 

sempre atento às peculiaridades do fatos e às condições das partes fixar 

tal valor. O dano moral, segundo YUSSEF SAID CAHALI, in Dano Moral, 2ª 

ed., p.175 “desempenha uma função tríplice: reparar, punir, admoestar ou 

prevenir.” Assim, para a fixação do quantum devem ser levados em 

consideração além destes fatores, outros, tais como: as condições 

econômicas do ofensor, do ofendido e a extensão do dano. Considerando 

tais fatores, entendo justo e adequado fixar a indenização por danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada reclamante, quantia que 

deverá ser acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros de mora de 

1% ao mês a contar da data da citação. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) CONDENAR o reclamado a 

pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do 

art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001795-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO STEIN JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001795-91.2018.8.11.0040. REQUERENTE: OSVALDO STEIN JUNIOR 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra autor, OSVALDO STEIN JUNIOR, 

que adquiriu passagens aéreas para viagem atinente ao trecho de 

Cuiabá/MT à Sinop/MT, contudo, no momento de realizar o chech in foi 

informado que o voo já estava lotado e que o reclamante seria embarcado 

no próximo voo. Alega que aguardou o próximo voo, porém, o mesmo foi 

cancelado, sendo ofertado pela empresa reclamada o aguardo do próximo 

voo, no dia seguinte, ou viagem por meio de ônibus. Diante de 

compromissos na comarca de destino, o reclamante aceitou fazer a 

viagem por via terrestre. Devido ao cancelamento alega que perdeu 

compromissos agendados. Requer: a) a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. A reclamada, AZUL LINHAS 

AÉREAS BRASILEIRAS S/A alega que houve falha no sistema em vender 

passagens aéreas que já estavam reservadas. No voo cancelados, alega 

que foi em virtude de manutenção da aeronave. Afirma que cumpriu todas 

as disposições do Código Consumerista, ao fornecer todas as 

informações necessárias bem como acomodação em outro voo, viagem 

por via terrestres e hospedagem em hotel, caso necessário. Pugna pela 

improcedência da demanda. Claramente aplicável ao caso em apreço as 

regras do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de típica relação 

de consumo. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, 

devendo reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da 

má prestação do serviço oferecido e somente pode ser afastada com a 

comprovação da existência de alguma excludente, nos termos do artigo 14 

do 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. § 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. (...) 

Apesar de ter demonstrado o motivo do cancelamento do voo em que o 

reclamante foi realocado, a empresa reclamada realizou vendas de 

passagem aérea que já estava reservada por outros clientes. Tal 

situação, realocação em outro voo, ensejou os danos sofridos pelo 

reclamante. É inegável que o incidente extrapolou o mero aborrecimento, 

dando-lhe o direito à indenização. Certamente tais situações fogem à 

normalidade e trazem danos aos passageiros. Por tudo isto, os 

transtornos experimentados pela parte autora que, repiso, decorreram da 

falha da empresa na prestação de atendimento adequado ao passageiro, 

gerou falha na prestação dos serviços. Quantificar a indenização por 

dano moral é uma das tarefas de maior complexidade, vez que não há 

parâmetros tarifários definidos em lei, cabendo ao julgador sempre atento 

às peculiaridades do fatos e às condições das partes fixar tal valor. O 

dano moral, segundo YUSSEF SAID CAHALI, in Dano Moral, 2ª ed., p.175 

“desempenha uma função tríplice: reparar, punir, admoestar ou prevenir.” 

Assim, para a fixação do quantum devem ser levados em consideração 

além destes fatores, outros, tais como: as condições econômicas do 

ofensor, do ofendido e a extensão do dano. Considerando tais fatores, 

entendo justo e adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais) para cada reclamante, quantia que deverá ser 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês 

a contar da data da citação. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de: 1) 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 
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n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do 

art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003771-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA EIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003771-07.2016.8.11.0040. REQUERENTE: FABIANA EIDT REQUERIDO: 

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA, TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra 

autora, FABIANA EIDT, que adquiriu passagens aéreas para viagem de 

sua filha menor de idade, devidamente autorizada judicialmente, contudo, 

ao realizar o check in, foi informada que segunda reclamada não possuía 

o serviço de acompanhante. Depois de várias tentativas de solucionar o 

problema a autora teve que comprar uma passagem aérea entre o trecho 

Sinop – Cuiabá para acompanhar sua filha, pois as próximas conexões, de 

responsabilidade da primeira reclamada, o serviço de acompanhante seria 

realizado normalmente. Ressalta que somente teve atendido seu pedido de 

retorno após várias tentativas e ter passado mal no aeroporto. Requer: a) 

a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais e materiais A reclamada, TAM – LINHAS AÉREAS S/A alega 

ilegitimidade passiva, pois os trechos que eram de sua responsabilidade o 

serviço de acompanhante foi realizado normalmente. Afirma que cumpriu 

todas as disposições do Código Consumerista, ao fornecer todas as 

informações necessárias bem como acomodação em outro voo, voucher 

alimentação e hospedagem em hotel. Pugna pela improcedência da 

demanda. A segunda reclamada, PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS 

S.A afirma que não houve falha na prestação de serviço, pois, a 

requerente foi previamente informada pela LATAM que o acordo 

code-share firmado entre a Passaredo e a LATAM, não disponibiliza o 

serviço de transporte de menor desacompanhado quando a passagem da 

requerida Passaredo é adquirida através da LATAM. Pugna pela 

improcedência da demanda. Em impugnação, a autora reforça o alegado 

na inicial. Claramente aplicável ao caso em apreço as regras do Código de 

Defesa do Consumidor, por tratar-se de típica relação de consumo. A 

responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, devendo reparar 

eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do 

serviço oferecido e somente pode ser afastada com a comprovação da 

existência de alguma excludente, nos termos do artigo 14 do 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. § 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. (...) Verificando o alegado e os 

documentos no processo clarividente a responsabilidade das duas 

reclamadas. As reclamadas ofertaram e venderam de serviços de 

acompanhante para menor, contudo, não foi cumprido de forma integral. É 

inegável que o incidente extrapolou o mero aborrecimento, dando-lhe o 

direito à indenização. Certamente tais situações fogem à normalidade e 

trazem danos aos passageiros. Por tudo isto, os transtornos 

experimentados pela parte autora que, repiso, decorreram da falha da 

empresa na prestação de atendimento adequado ao passageiro, gerou 

falha na prestação dos serviços. Quantificar a indenização por dano moral 

é uma das tarefas de maior complexidade, vez que não há parâmetros 

tarifários definidos em lei, cabendo ao julgador sempre atento às 

peculiaridades do fatos e às condições das partes fixar tal valor. O dano 

moral, segundo YUSSEF SAID CAHALI, in Dano Moral, 2ª ed., p.175 

“desempenha uma função tríplice: reparar, punir, admoestar ou prevenir.” 

Assim, para a fixação do quantum devem ser levados em consideração 

além destes fatores, outros, tais como: as condições econômicas do 

ofensor, do ofendido e a extensão do dano. Considerando tais fatores, 

entendo justo e adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) para cada reclamante, quantia que deverá ser 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês 

a contar da data da citação. Quanto ao pedido de danos materiais, 

entendo que devem prosperar o ressarcimento dos valores gastos na 

compra da passagem no valor de R$ 617,65 (seiscentos e dezessete 

reais e sessenta e cinco centavos); o lanche que esta precisou comprar 

logo após ter passado mal, na quantia de R$ 33,55 (trinta e três reais e 

cinquenta e cinco centavos) e R$ 4,00 (quatro reais); e o valor de R$ 

348,00 (trezentos e quarenta e oito reais) que foi descontado de seu 

salário. Quanto ao ressarcimento do valor do jantar, entendo que não deve 

prosperar, pois foi comprovado pela reclamada que ofertou opções a 

reclamante. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, 

no sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para o fim de: 1) CONDENAR as reclamadas a pagarem, solidariamente, a 

título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco 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). 2) CONDENAR as reclamadas a 

pagarem, solidariamente, a título de danos materiais o valor de R$ 1.003,20 

(hum mil e três reais e vinte centavos). JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do 

art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006270-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DAMBROS SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

GIRASSOL SUPERMERCADO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006270-27.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO DAMBROS SOBRINHO 

REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA, GIRASSOL SUPERMERCADO LTDA Trata-se de ação 

proposta por JOÃO DAMBROS SOBRINHO em face TRICARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA e BABI SUPERMERCADO, em que 

pretende: a) declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, adquiriu o Cartão Tricard de nº 

6363750301568117 do Supermercado Babi para que pudesse efetuar as 

compras e realizar o pagamento apenas no outro mês. Afirma que 

recebeu em sua residência boleto de cobrança no valor de R$ 280,00 

(duzentos e oitenta reais), porém, havia o valor de R$ 40,00 (quarenta 

reais) a mais que o Autor desconhece, mesmo assim efetuou o 

pagamento. Após o pagamento diz que recebeu nova cobrança em sua 
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residência, aduz, porém, que não reconhece a dívida cobrada. Postulou 

pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos 

danos morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou 

infrutífera. A primeira reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é 

legitima, pois, o reclamante realizou a contratação dos serviços ofertados 

pela empresa. Afirma que o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) não 

reconhecidos pelo reclamante foram estornados. Nesses termos, pugna 

pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A segunda 

reclamada afirma que a responsabilidade é da primeira reclamada, requer 

a ilegitimidade passiva. Em impugnação, reforça o alegado na 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 de ilegitimidade passiva 

entendo que não deve prosperar, pois os serviços de cartão de crédito 

foram oferecidos no estabelecimento da segunda reclamada, sendo esta, 

também, responsável por qualquer defeito na prestação do serviço. 

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. Nessa toada, tenho 

que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

pois comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual 

com a parte reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Conforme 

apresentado em contestação, ficou demonstrado que a reclamante 

realizou compras e não pagou os valores em sua totalidade, gerando juros 

e encargos nas próximas faturas. Em relação ao valor discutido de R$ 

40,00 (quarenta reais) a reclamada comprovou o estorno do valor. Por 

outro lado, o reclamante não juntou nenhum documento que comprove 

suas alegações. Desse modo, provada a restituição de valor e ausência 

de negativação indevida a situação não passa de um mero aborrecimento 

enfrentado nos dias atuais 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, bem assim para 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 Vistos 

etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na 

forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FRIAS FERRAZ PAROLARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO(A))

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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 SENTENÇA Processo: 

1001046-74.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANA FRIAS FERRAZ 

PAROLARI REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Trata-se de ação 

proposta por LUCIANA FRIAS FERRAZ PAROLARI em face BANCO 

BRADESCO S.A, em que pretende: a) a confirmação da portabilidade do 

recebimento do salário e b) a condenação da reclamada a pagar 

indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que 

é correntista da reclamada e que por meio deste vinha recebendo seu 

salário, sendo que, em 2015 solicitou a portabilidade para que recebesse 

seu salário em outra agência bancária. Diz que em novembro de 2017, no 

momento de realizar uma compra, foi surpreendida por ausência de saldo 

em sua conta. Após o fato a reclamante foi informada que a reclamada 

reteve todo seu salário, gerando transtornos. Afirma que somente após 

contato com a reclamada teve seu dinheiro estornado. A reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, a reclamante tinha 

valores a serem quitados com a reclamada. Informar que houve o estorno 

do valor para a reclamante. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. Audiência de conciliação realizada e 

restou infrutífera Em impugnação, reforça o alegado na 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 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. Nessa toada, tenho 

que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

pois comprovou, de forma adequada, a existência do estorno efetuado. 

Verifica-se que o estorno ocorreu logo após a reclamante ter noticiado o 

ocorrido, não sendo provado qualquer dano moral que este pequeno lapso 

temporal tenha gerado a reclamante. Desse modo, provada que não houve 

nenhum desconto ilegal e a restituição de valor a situação não passa de 

um mero aborrecimento enfrentado nos dias atuais. Logo, não há que se 

falar em ilícito a ser indenizado. A despeito do pedido sobre a 

portabilidade, entendo que deve prosperar, devendo a reclamada realizar 

de forma definitiva. Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial, para tão-somente DECLARAR a portabilidade para conta 

indicada da reclamante, sendo conta corrente n. 020916-3, Ag. 2307, 

Banco 136, Cooperativa Unicred Mato Grosso, em nome de Luciana Frias 

Ferraz Parolari. 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 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), 

na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 196946 Nr: 7937-31.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788/O

 Processo nº. 7937-31.2018.811.0040.

Código nº. 196946.

Vistos, etc.

Diante da apresentação de resposta a acusação, sem qualquer matéria 

preliminar, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 10 de 

dezembro de 2018, às 15h00min.

Intime-se e requisite-se o acusado para comparecer a audiência.

Intime-se e/ou requisite-se as testemunhas arroladas em fls. 7 e 126. 

Expeça-se Carta Precatória para oitiva daquelas que não residem nesta 

Comarca, se for o caso.

Primeiramente, quanto aos requerimentos aventados pela defesa, 
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intime-se a I. Autoridade Policial para que encaminhe a este Juízo, com 

urgência, cópia do B.O e demais documentos constantes da apreensão da 

arma supostamente utilizada no delito em comento, com cópia das fls. 

13/13v e 127/128. Postergo a análise do pedido de exame de balística na 

arma apreendida para quando da juntada dos documentos supracitados.

 No mais, deixo de determinar a juntada do laudo de necropsia visto que 

esse já se encontra encartado em fls. 42/45.

 Porém considerando a divergência entre o disposto no laudo e a dinâmica 

dos fatos narrados até o presente momento processual, priorizando o 

princípio da verdade real e com fulcro nos art. 156, II, 159, §5º, II e 406, 

caput, do CPP, determino a oitiva do perito em audiência para que preste 

esclarecimentos sobre o laudo pericial de fls. 42/45. Proceda-se sua 

intimação e/ou requisição para que compareça a audiência designada.

Quanto ao exame de balística requisitado em fl. 66, verifique a Sra. 

Gestora se esse já se encontra disponível no sítio online da POLITEC, 

solicitando-o desde já através de ofício em caso negativo.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Às providências, cumpra-se.

Sorriso - MT, em 26 de outubro de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

 Juíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 179026 Nr: 8552-55.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ SOARES DA SILVA, JOSÉ 

RAIMUNDO PRIMO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHIS HALEY PUERARI 

PEDRA - OAB:22764/0

 Processo: 8552-55.2017.811.0040 (Código 179026)

VISTO/KP.

Considerando que o acusado encontra-se em local incerto e não sabido, 

intime o requerido por edital acerca da sentença de fls. 225/232.

Ciência ao MP.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 25 de outubro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 104389 Nr: 7450-37.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAILSON CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: mathis - OAB:

 Processo: 450-37.2013.811.0040 Código 104389 VISTOS/MV. 

Considerando que o MPE logrou êxito na localização das testemunhas, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10/04/2019 às 

15:30 horas. Sem prejuízo do acima exposto, para a oitiva da testemunha 

Daniely, a qual poderá ser encontrada no endereço fornecido pelo MPE à 

fl.67, expeça missiva à comarca de Cascavel-PR, com o prazo de 60 

(sessenta) dias. Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais 

previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração 

razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá 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, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo. 

Cumpra-se, providenciando-se e expedindo-se o necessário com 

celeridade. Sorriso/MT, 26 de outubro de 2018. ANDERSON CANDIOTTO 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 114627 Nr: 6067-87.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO HETZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 074/2018-DF       O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...     RESOLVE:NOMEAR 

FERNANDO ANJOLINO RUMANIA, para exercer o cargo em comissão de 

Assessor de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, no Gabinete da Primeira Vara Cível 

desta comarca, com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse e 

Exercício que deverá ser editado e assinado após a publicação desta. 

Publique-se.   Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Tangará da Serra, 29 de outubro de 2018.     FLÁVIO 

MALDONADO DE BARROS Juiz de Direito Diretor do Foro                  table

 PORTARIA Nº 074/2018-DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

 RESOLVE:

NOMEAR FERNANDO ANJOLINO RUMANIA, para exercer o cargo em 

comissão de Assessor de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, no Gabinete da 

Primeira Vara Cível desta comarca, com efeitos a partir da assinatura do 

Termo de Posse e Exercício que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Tangará da Serra, 29 de outubro de 2018.

 FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 074/2018-DF       O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...     RESOLVE:NOMEAR 

FERNANDO ANJOLINO RUMANIA, para exercer o cargo em comissão de 

Assessor de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, no Gabinete da Primeira Vara Cível 

desta comarca, com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse e 

Exercício que deverá ser editado e assinado após a publicação desta. 

Publique-se.   Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Tangará da Serra, 29 de outubro de 2018.     FLÁVIO 

MALDONADO DE BARROS Juiz de Direito Diretor do Foro                  table

 PORTARIA Nº 074/2018-DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

 RESOLVE:

NOMEAR FERNANDO ANJOLINO RUMANIA, para exercer o cargo em 

comissão de Assessor de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, no Gabinete da 

Primeira Vara Cível desta comarca, com efeitos a partir da assinatura do 

Termo de Posse e Exercício que deverá ser editado e assinado após a 
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publicação desta.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Tangará da Serra, 29 de outubro de 2018.

 FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 150129 Nr: 10144-65.2012.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SIDNEI JOAO COLLA, JUNIA 

VARGAS COLLA

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

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157370 Nr: 5983-75.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PIRES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 

OAB:24959/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144449 Nr: 4058-78.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE FERRAZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

OFICIE-SE ao Cartório do 2º Ofício de Tangará da Serra/MT, como 

requerido no item "a" de fl. 856.

Uma vez apresentados os aludidos documentos, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6226 Nr: 150-43.1994.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTALEZA COM. CEREAIS E DEFENSIVOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN BEATRIZ JAHN LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21474/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE JAHN LOCKS - 

OAB:OAB/SP 321.684

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 499, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial às 

fls. 503/507, valendo o silêncio como concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266855 Nr: 29745-81.2017.811.0055

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCENIR VITALINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016, Art. 530, II - CNGC, impulsiono 

os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a 

parte autora para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> 

Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de 

que se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 293329 Nr: 19605-51.2018.811.0055

 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: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO JOSE ALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016, Art. 530, II - CNGC, impulsiono 

os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a 

parte autora para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> 

Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que 

se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 260889 Nr: 25513-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMPRE BELLA LINGERIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDICEIA DE CASTRO CASSIMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN PRISCILA ROCHA - 

OAB:22823/0, Maria Aparecida dos Santos Cozer - OAB:OAB/MT 

23743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, II-CNGC e à decisão 

de fls. 86, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria 

de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser distribuída 

na comarca de Sapezal, devendo, na ocasião, apresentar cópia das guias 

de distribuição devidamente recolhidas, no prazo de cinco dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139518 Nr: 10003-80.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSÉ PARADA 

SIMÃO - OAB:221386

 Certifico e dou fé que afixei o Edital de Intimação da parte autora no átrio 

do Foro, nesta data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 291866 Nr: 18521-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. F. COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, FÁBIO RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZUFFO, VANIA CAMERA ZUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016, Art. 530, II, impulsiono os autos 

ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226219 Nr: 15198-70.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES DE ARAUJO

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

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 116/125 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 134924 Nr: 5042-96.2011.811.0055

 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: CRISTIAN MACHADO TOLENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSE ROTA, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ TAVARES - 

OAB:OAB/RJ 109.367, JOÃO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - 

OAB:5881-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das 

partes para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca do laudo 

pericial juntado às fls. 264-verso/265-verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 226219 Nr: 15198-70.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES DE ARAUJO

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

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Como requerido à fl. 70, OFICIE-SE ao INSS para que, no prazo de 15 dias, 

informe o que consta do seu cadastro sobre o demandado, missiva essa 

que deverá indicar os respectivos dados, inclusive, CPF, que constam dos 

autos, mormente se já é falecido, com o encaminhamento de cópia da 

certidão de óbito, se houver, e dos nomes dos dependentes habilitados e 

respectivos endereços, bem como, se ainda vivo, o endereço atualizado.

Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 155281 Nr: 3903-41.2013.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10.908-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Certifico que, à fl. 89 o devedor foi intimado na pessoa de seus 

procuradores para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do débito, 

mas não efetuou o pagamento do prazo legal e, da mesma forma, deixou 

transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias sem a apresentação de 

impugnação nos próprios autos, independentemente de penhora ou nova 

intimação.

Certifico, ainda, que intimo a parte autora para, no prazo legal, manifestar 

o que for de direito.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 293133 Nr: 19495-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DA SILVA FRANÇA MAIA, AQUILINA 

PINHEIRO DA SILVA FRANÇA, LEONICE FRANÇA DE SOUZA, JOCINEIDE 

DA SILVA FRANÇA MOURA, LUCIENE DA SILVA FRANÇA, ROSELI DA 

SILVA FRANÇA, ADAO DA SILVA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VENCESLAU DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 293133.

Vistos,

Concedo aos Requerentes os benefícios da gratuidade da justiça.

 Outrossim, considerando que na inicial a parte Requerente informa que o 

de cujus deixou valores junto à Caixa Econômica Federal, referentes ao 
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FGTS e PIS/PASEP, determino seja oficiada a referida instituição bancária 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe quanto a existência de 

valores em nome de Venceslau de França, CPF n.º 346.318.951-87.

Sem prejuízo, oficie-se o INSS para informar quem eram os dependentes 

cadastrados em nome do de cujus.

Feito tudo isto, novamente conclusos, sendo certo que por agora não 

vislumbro necessidade de intervenção ministerial, uma vez que os 

Requerentes são maiores e capazes.

Cumpra-se.

Tangará de Serra - MT, 24 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 289425 Nr: 16581-15.2018.811.0055

 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: MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE CARLOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Certifico que, regularizando a capacidade postulatória da requerida, 

intimo-a, na pessoa de seu procurador, acerca da sentença proferida nos 

autos, conforme a seguir parcialmente descrita:"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."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 201131 Nr: 15599-06.2015.811.0055

 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): WESLAYNE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Residencial Paris, 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.: 193539 Nr: 9729-77.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S/A, R. A. F. CORTES E CIA LTDA ME, LOSANGO PROMOÇÕES 

DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VISEU - 

OAB:OAB-SP 117.417

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a petição 

e comprovante de fls. 216/217, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292557 Nr: 19079-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ARENAPÓLIS-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DA SERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 292557.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 29 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162074 Nr: 13158-23.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA, EDINEY 

RODRIGUES, MARIA APARECIDA DETUMIN BUENO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Certifico que, tendo em vista a devolução das cartas de intimação dos 

executados pelo motivo "mudou-se", intimo a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175137 Nr: 17120-20.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE OLIVEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, consultando o sistema RENAJUD, foi encontrado 

apenas um veículo em nome da executada, sob o qual inseri as restrições 

de transferência e circulação. Ocorre que, referido veículo já possuía a 

restrição de "alienação fiduciária", conforme os extratos a seguir. Sendo 

assim, nos termos do Provimento n.º 56/7/CGJ, intimo o exequente para se 

manifestar nos autos, especialmente acerca de seu interesse na 

manutenção das restrições, no prazo de 5 (cinco) dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 411 Nr: 896-03.1997.811.0055

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

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTES TANGARÁ IND.COM.CONST.LTDA, 

MARCO JOSÉ FARIAS, CARLOS FERNADO FERRACIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309/MT, Paola Cristina Rios Pereira Fernandes - 

OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para 

apresentar o atual endereço do executado Marcos José Farias, para 

posterior intimação da penhora realizada nos autos.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 151713 Nr: 306-64.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VILMAR EMERICH, BEATRIZ 

MARCELINO PIRES EMERICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que de fato as cotas e ações encontram-se vinculadas 

as Inventário que já possui constrições anteriroes, intime-se o exequente 

para que informe se deseja a penhora no rosto dos autos do inventário de 

créditos e direitos subsistentes no Inventário, sendo inviável a constrição 

e adjudicação direta neste Juízo de bens que pendem no inventário, 

mormente, ante a existência de outras constrições anteriores existentes 

sobre o patrimônio inventariado.

Sem prejuízo, focie-se a Instituição Financeira onde as ações estão 

Custódiadas as ações indicadas no inventário para que informe o valor 

atual da mesmas.

Por fim, verifco que as consultas junto ao Renajud e Infojud já foram 

realizadas nestes autos, razão pela qual indefiro o pedido retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 15885 Nr: 2049-32.2001.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SAMPAIO DE 

SIQUEIRA - OAB:OAB MT 9259, TANIA MARA LORENZONI WOJAHN - 

OAB:6794-B

 intime-se a exequente para promover o prosseguimento no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280129 Nr: 9069-78.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FRANCISCO PEREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ 

PARA AGRICULTURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - 

OAB:25.175/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação E INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA PARA A AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 21/11/2018, 

AS 15h00min Horas, onde foi DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A 

INFORMAÇÃO “ ENDEREÇO INSUFICIENTE” , devendo informar o endereço 

atualizado da referida requerida para fins de proceder a citação e 

intimação da mesma para a audiência, informando nos autos com 

urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124141 Nr: 3133-53.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU ANTÔNIO VAZ, LOIR VAZ, ADALTO 

APARECIDO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Intimação do executado para manifestar, no prazo legal, acerca da 

certidão do oficial de justiça, bem como requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1501 Nr: 224-63.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON VALIM FISCHER - 

OAB:119.706, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 Intimação das partes para que fiquem cientes do oficio juntado nos autos 

às folhas 437.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217244 Nr: 7740-02.2016.811.0055

 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: DALVINA MELATO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PENA DE MOURA 

FRANÇA - OAB:138190/SP

 Intimação do requerido para manifestar, no prazo legal, sobre as 

respostas dos ofícios acostados as folhas 75 e 82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 113750 Nr: 3923-71.2009.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, JANDIRA RODRIGUES 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor do ofício 

de folhas 225.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1526 Nr: 303-42.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO ZAMECKI, ALCIDES MATTIUZO JUNIOR, 

DONIZETI LAMIM, KELLY CRISTIA BOMBONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEIXEIRA JUNIOR COM.DE CEREAIS 

MANUFATURADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CESAR HINTZ - 

OAB:4.379-A / MT, ALCIDES MATTIUZO JÚNIOR - OAB:4.383-B 

OAB/MT, DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B OAB/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 10055, THIAGO AFONSO DIEL - OAB:OAB-MT 19.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO DE MATTOS SABINO 

JUNIOR - OAB:OAB/PR 17134, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

PINHEIRO JUNIOR - OAB:15.106/PR, JULIANA TORRES MILANI - 

OAB:27523-OAB-MT, LUIZ LOPES BARRETO - OAB:PR: 23.516

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 326/327.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228639 Nr: 17287-66.2016.811.0055

 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: SIMONE PAZ SANTOS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, sobre o laudo 

pericial de folhas 122/123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 60108 Nr: 1714-03.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CESAR TADEU LONDERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO BERTELLI - OAB:10.748-B 

OAB/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Helena Casadei - 

OAB:7240/MT, Júlio César de Carvalho Júnior - OAB:10032, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, Rafael Barroso 

Fontelles - OAB:119.910 OAB/RJ

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 731.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 150375 Nr: 10428-73.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA, PEDRO 

SYLVIO SANO LITVAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDER JOSÉ DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acercar da certidão: 

Certifico que manuseando os autos, constatei que até a presente data, a 

parte executada, apesar de devidamente intimada na pessoa de seu 

advogado via DJE edição 10284, que publicou em 29/06/2018, não 

comprovou nos autos o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado nas fls. 201, bem como não apresentou impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 196549 Nr: 12095-89.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LAURINDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13.578/A-MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:13.577-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão> 

Certifico que manuseando os autos, constatei que até a presente data, a 

parte executado, apesar de devidamente intimada pelo oficial de justiça, 

conforme fls. 97/ 97 verso, sendo o referido mandado juntado aos autos 

em 29/06/2018, não se manifestou nos autos, quanto a penhora on line 

efetuada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255359 Nr: 20940-42.2017.811.0055

 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: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO HENRIQUE SANTANA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Sapezal-MT para busca e 

apreensão, devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento das 

custas judiciais, bem como, instruí-la com as peças necessárias, e após 

retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 292125 Nr: 18723-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE DINARTE KUNST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

no endereço Rua Sebastião Barreto, n. 880S, Shangrila, cujo depósito 

será efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo 

apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 292955 Nr: 19372-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

no endereço Av.Presidente T. Neves, N. 1700, Centro, Tangara da Serra 

MT, cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente 

pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 208656 Nr: 950-02.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO BRASIL PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAZETO & SOUZA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA CUNHA 

CERQUEIRA - OAB:12013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca da certidão do oficial de justiça 

d ejustiçaPara cumprimento do referido mandado, foi recolhida pela parte 

autora o valor de R$ 36,74, destinada ao custeio da despesa de uma 

diligência. Diante disso, essa oficial diligenciou ao endereço indicado no 

mandado – Av. Brasil, n. 1133, bairro Jd. Acácia, todavia, no referido local 

está instalada a empresa Lavanderia Santa Clara e ninguém lá soube dar 

informações da empresa executada.Ocorre que o valor recolhido pelo 

exequente não foi suficiente para prosseguir no cumprimento das 

diligências para localizar bens a serem arrestados, consistentes nas 

consultas de veículos no CIRETRAN, realização de buscas no Cartório de 

imóveis, etc. Caso haja interesse pela parte autora no prosseguimento das 

diligências para tentativa de localização de bens para arresto, se faz 

necessária a complementação do valor depositado a esta Oficial de 

Justiça.Diante das informações acima, REQUER A INTIMAÇÃO do 

exequente para proceder com o depósito do valor da complementação de 

diligências a serem realizadas para o cumprimento do mandado, o qual 

soma a importância de R$ 367,40 (trezentos e sessenta e sete reais e 

quarenta centavos), cujo valor dever ser depositado por meio de guia 

d i s p o n i b i l i z a d a  n o  L i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficial 

ANA CAROLINA MOGGI SOARES para recebimento dos valores, tudo 

conforme provimento 7/2017-CGJ e portaria n.º 064/2016/DF.Por fim, 

requerido ainda a dilação de prazo para conclusão após o recebimento 

das diligências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 25681 Nr: 1890-84.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SIMPLICO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, Danilo Gusmão P. Duarte - OAB:8.086/MT, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, VALTER 

CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 intimação do executado para manifestar nos termos do artigo 876, §1º, 

inciso I, do Código de Processo Civil, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 221668 Nr: 11426-02.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE ANGELA DE CARLI ZUCONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito no valor de valor 

de R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de buasca 

apreensão e citação no endereço Rua Sebastião Barreto, n. 880S, 

Shangrila, cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 292313 Nr: 18904-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERREIRA DE LIMA FILHO

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

no endereço Rua 07, 1463, Jardim Paraiso, cujo depósito será efetuado 

por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar 

comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento do 

mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 201780 Nr: 16150-83.2015.811.0055

 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: SOLARTERRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. ORGAN FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA BERTO 

KUESTER - OAB:131936/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa 

nos sentido de intimar o Advogado da parte autora, para se querer 

impugnar a contestação apresentada pela Defensoria Pública, tendo em 

vista que a mesma foi nomeada como curador especial da parte requerida, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228079 Nr: 16767-09.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO CARDOSO MENDES

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

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 236647 Nr: 3483-94.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. L. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIEDSON JOSÉ VANNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para recolher as despesas com o oficial de justiça na 

carta precatória n. 1001193-11.2018.8.11.0005 1ª vara Cível de 

Diamantino-MT, No prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217734 Nr: 8140-16.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
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LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STUDIO FISCAL - BIUDES RUBERT 

CONSULTORIA LTDA, STUDIO FISCAL - REVISÃO TRIBUTÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ARTUR KRUPP 

BOHMANN - OAB:RS-89.731, jose carlos braga monteiro - 

OAB:45707/RS, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT, RICARDO 

VILAR - OAB:RS-45.964

 Ante o exposto, julgo procedente os pedidos revisionais, para o 

reconhecimento da ilicitude dos itens 2,3 e 4 clausula j, no que tange ao 

cálculo do proveito econômico da consultoria com base em 

estimativa/apontamento feito pela própria consultoria, devendo os 

percentuais contratados para honorários variáveis com base no proveito 

econômico efetivamente obtido junto ao FISCO.Por consequência, julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim considerando-se a 

sucumbência condeno os requeridos ao pagamento das custas e 

honorários sucumbênciais no montante de 10% do valor da 

causa.Transitada em julgado esta decisão e não sendo apresentados 

requerimentos quanto ao cumprimento da sentença, no prazo de 60 dias, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P. R. I. C. Tangará da 

Serra, 26 de outubro de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 209176 Nr: 1340-69.2016.811.0055

 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: GEANES ROCHA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEVI GUSTAVO ALVES DE 

FREITAS - OAB:4634/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por falta de interesse 

processual. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários ora 

arbitrados em 10% do valor da causa, consignando-se a suspensão de 

exigibilidade de tais encargos ante a gratuidade já deferida.Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo e 

arquivando-se os autos. P.R.I.C.Tangará da Serra, 29 de outubro de 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274993 Nr: 4955-96.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, 

PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT

 Vistos,

Apense-se ao feito a que se refere.

Oportunize-se o contraditório, visto que o embargado já possui patrono 

constituído nos autos principais.

Após, conclusos.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 266323 Nr: 29381-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DA COSTA, JOSÉ 

PASTOR DA SILVA ALVES, RAFAEL MENDES DE OLIVEIRA, KAROLAYNI 

CRISTINA LEMES, ADRENILTON ALVES CESARIO, NAILTON ALVES 

CESARIO, JOSÉ VITOR MARQUES DOS SANTOS, CARLOS HENRIQUE DA 

SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O, CELSO ROBERTO VIEIRA - OAB:MT 12.983, FABIO 

GOMES PEREIRA - OAB:OAB/MT 21073, HEBER MARIANO GONÇALVES 

- OAB:22186/MT, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Com tais considerações, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

para:3.1 – CONDENAR RAFAEL MENDES DE OLIVEIRA NAS SANÇÕES 

DOS ART. 33, “CAPUT” E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06.3.2 – ABSOLVER 

JOSÉ PASTOR DA SILVA ALVES DAS IMPUTAÇÕES CONSTANTES NA 

EXORDIAL.3.3 – ABSOLVER CARLOS EDUARDO DA COSTADAS 

IMPUTAÇÕES CONSTANTES NA EXORDIAL.3.4 – CONDENAR CARLOS 

HENRIQUE DA SILVA SANTOS NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 33, 

“CAPUT” E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06.3.5 – CONDENAR JOSÉ VITOR 

MARQUES DOS SANTOS NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 33, “CAPUT” E 

35, AMBOS DA LEI 11.343/06.3.6 – CONDENAR ADRENILTON ALVES 

CESÁRIO NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 33, “CAPUT” E 35, AMBOS DA 

LEI 11.343/06.3.7 – ABSOLVER KAROLAYNE CRISTINA LEMES DAS 

IMPUTAÇÕES CONSTANTES NA EXORDIAL.3.8 – CONDENAR NAILTON 

ALVES CESÁRIO NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 33, “CAPUT” E 35, 

AMBOS DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL.5. 

DOSIMETRIA DAS SANÇÕES.Assim decidindo e condenando, com base no 

princípio da individualização da pena esculpido no art. 5°, XLVI, da 

Constituição ..

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 290925 Nr: 17724-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MEDEIROS DE MOURA 

- OAB:14142/MT, Franciele Stallbaum de Moura - OAB:21055/0

 Autos nº: 17724-39.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 290925.

Vistos etc.

Trata-se de procedimento de medida protetiva deferida (fls. 13/13 verso) 

em favor da vítima Francieli Patrici Killer de Melo, em desfavor do indiciado 

Alexsandro Pinheiro da Silva.

Consta dos autos o requerido apresentou contestação, por meio de 

advogado constituído às fls. 16/24, solicitando a revogação da medida 

protetiva que impede o acusado de frequentar o colégio onde os filhos 

estudam, bem como de ter contado com os mesmos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público (fls. 43/44), pugnou pela 

revogação parcial das medidas protetivas aplicadas em desfavor do 

ofensor, somente no que toca à proibição do requerido de se aproximar e 

manter contato com os filhos do casal, mantendo as demais medidas 

impostas dos autos.

DECIDO.

Analisando com acuidade os autos, verifico que as medidas protetivas 

deferidas pela Magistrada em substituição legal, foram as seguintes: a) 

proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, no limite mínimo de 200 metros; b) proibição de o ofensor 

manter contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de 

comunicação; c) proibição de o ofensor frequentar os seguintes locais: 

Colégio Jada Torres e Escola Tânia Arantes, a fim de preservar a 

integridade física e psicológica da ofendida.

Pois bem. Analisando a medidas protetivas deferidas nos autos, verifico 

não existir proibição de o acusado manter contato com os filhos, uma vez 

que a medida é tomada como forma de proteção à ofendida, e não se 
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adequando aos filhos menores, pois, como consta às fls. 13/13 verso, foi 

indeferido tal pedido (suspensão ou proibição de visita aos dependentes 

menores).

 Deste modo:

1) Considerando que não houve suspensão e/ou proibição de visitação 

aos filhos (não abrangendo, portanto, os filhos menores do casal, a 

proibição de contato com familiares da vítima) REVOGO PARCIALMENTE 

as medidas protetivas aplicadas às fls. 13/13 verso em desfavor de 

Alexsandro Pinheiro da Silva, no que tange proibição de o ofensor 

frequentar os seguintes locais: Colégio Jada Torres e Escola Tânia 

Arantes. No mais, permanecem incólumes todas as demais medidas de 

proteção concedidas initio litis.

2) Por outro lado, considerando que há acordo realizado judicialmente 

entre as partes e homologado pelo Juízo da 2ª Vara Cível local (Código 

Apolo 168497), DEFIRO o pedido formulado pelo requerido para que uma 

terceira pessoa (no caso, a genitora do requerido) proceda à retirada e 

devolução dos menores ao lar materno, enquanto vigerem as medidas de 

proteção impostas no presente feito em favor da vítima.

 3) Por outro lado, considerando que as medidas, em razão de sua 

natureza cautelar, 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, CERTIFIQUE-SE acerca da existência de 

inquérito policial, ou, ação penal distribuídos, referentes aos fatos 

narrados no presente feito.

 4) Em caso positivo, proceda-se ao APENSAMENTO aos autos principais 

respectivos. Em caso negativo, RENOVE-SE VISTA ao Parquet

5) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Tangará da Serra, 26 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 150653 Nr: 10747-41.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELSON DUARTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VICTOR ARAUJO DE 

AMORIM - OAB:19600/O

 Autos nº: 10747-41.2012.811.0055.

Código Apolo nº: 150653.

 Vistos.

 1) CUMPRA-SE a determinação proferida às fls. 113/113 verso pelo e. 

Desembargador Relator do Recurso de Apelação Criminal nº 65.371/2018 

e ABRA-SE VISTA dos autos à ao advogado constituído do réu, Dr. Paulo 

Victor Araújo Amorim (OAB/MT nº 19.600) para ratificação das razões 

recursais apresentadas pela Defensoria Pública às fls. 78/82, ou, para 

oferecimento de suas próprias razões, no prazo de oito (08) dias.

 2) Após cumprido o item anterior, com ou sem apresentação de novas 

razões por parte do Defensor constituído, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE 

VISTA ao Ministério Público para, também no prazo legal, tomar ciência das 

novas razões a serem eventualmente apresentadas pela Defesa e, caso 

entenda necessário, ofereça novas contrarrazões.

 3) Findo ambos os prazos, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos à 

superior instância.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 26 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 122816 Nr: 1855-17.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLIDES BAIRROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Deoclides Bairros Filiação: Graciano Bairros e Eva Maria 

de Jesus, data de nascimento: 02/06/1950, brasileiro(a), natural de 

Nonoai-RS, convivente, servente de pedreiro, Endereço: Rua 07, 3859-W, 

Bairro: Jd San Diego, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº: 1855-17.2010.811.0055.

 Código Apolo nº: 122816.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dr. Renee do Ó Souza, ofereceu 

denúncia em 02 de junho de 2010 contra Deoclides Bairros, qualificado 

nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito capitulado no artigo 16, inciso 

IV da Lei nº 10.826/2003.

 Apurou-se, segundo a denúncia, que na noite de 19 de janeiro de 2010, 

por volta das 22:00h, o imputado Deoclides Bairros mantinha no interior de 

sua residência, localizada na Rua 07, nº 3.859-W, Jardim San Diego, neste 

município, uma arma de fogo, de uso permitido, marca ilegível, fabricação 

nacional, calibre nominal 28, com numeração de série suprimida, sem a 

devida autorização e em desacordo com determinação legal (fls.05/07).

 O réu foi preso em flagrante delito no dia 19/01/2010, conforme fls. 11 e 

seguintes dos autos, e teve liberdade provisória concedida mediante 

pagamento de fiança (fls. 23), tendo sido colocado em liberdade no dia 

20/01/2010 (fls. 24).

 A peça inicial acusatória foi recebida em 12 de abril de 2011, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 40.

O réu não foi encontrado para ser citado pessoalmente (certidão de fls. 

46), razão pela qual, foi citado pela via editalícia (fls. 49/51), tendo deixado 

transcorrer in albis o prazo para apresentar resposta à acusação 

(certidão de fls. 52).

Em razão disso, em 03/10/2013 foi decretada a prisão preventiva do réu 

(fls. 54/55), cuja ordem foi cumprida no dia 24/01/2014 (fls. 62) e 

revogada no dia 31/01/2014 (fls. 78/79) e o alvará de soltura cumprido na 

mesma data (fls. 80/81).

 O réu, então, foi citado pessoalmente às fls. 83 e apresentou resposta, 

através de advogado constituído, às fls. 84/84 verso.

A revelia do réu foi decretada às fls. 99.

Durante a instrução processual, ouviu-se as testemunhas PM Samuel 

Santos Vieira da Silva (mídia de fls. 110) e Sebastião Pereira de Almeida 

(mídia de fls. 116).

 O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações às fls. 117/118, 

pugnando pela condenação do réu como incurso nas penas do artigo 16, 

inciso IV da Lei nº 10.826/2003.

 Por derradeiro, apresentou a parte ré suas alegações finais em forma de 

memoriais às fls. 119/120 verso requerendo a desclassificação do delito 

para o artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

O Magistrado antecessor, às fls. 121, converteu o julgamento em diligência 

para o fim de determinar novo exame pericial na arma, para o fim de 

constatar se a numeração de série foi raspada ou suprimida por ação 

humana, ou, se foi pelo decurso do tempo.

O novo laudo de balística forense aportou às fls. 129/130 verso.

Com vista dos autos para se manifestar acerca do novo laudo, o Ministério 

Público o fez às fls. 131 e a Defesa às fls. 134/135.

 Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do auto de prisão em flagrante (fls. 11), boletim de ocorrência 

policial (fls. 19), termo de apreensão (fls. 20), laudo de balística forense 

(fls. 27/28), laudo de balística forense nº 600.2.03.2017.009608-01 (fls. 

129/130 verso) e pelos depoimentos colhidos nas fases inquisitiva e 

judicial.

 Já a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos.

O réu, quando inquirido extrajudicialmente, confessou que realmente 

possuía a arma descrita na denúncia em sua casa, justificando que 

pertencia a pessoa conhecida como “Pedro de Tal”, que lhe pediu para 

que guardasse consigo, pois, iria fazer uma viagem São Paulo (fls. 15/16).

Em Juízo, a testemunha Sebastião Pereira de Almeida informou que não 
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sabe se o réu já se envolveu em alguma confusão, e que o mesmo é muito 

trabalhador e que já prestou serviço em vários lugares, além disso, disse 

que nunca presenciou o acusado ameaçar alguém (mídia de fls. 116).

 A testemunha PM Samuel Santos Vieira da Silva nada relatou acerca dos 

fatos, pois, não se lembrara dos mesmos (mídia de fls. 110).

O réu não foi ouvido judicialmente, posto que decretada sua revelia, à 

medida que se mudou de endereço e não informou ao Juízo.

 No caso judicializado, mais do que depoimentos isolados, as declarações 

e a confissão extrajudicial da prática delitiva pelo réu encontram-se em 

harmonia com as demais provas produzidas. Afinal, a arma de fogo, 

conforme já acenado, fora encontrada na residência do réu, conforme se 

verifica do laudo auto de apreensão de fls. 20.

Dessa feita, restou cabalmente comprovado nos autos que o réu cometeu 

o delito de ilegal posse de arma de fogo de uso equiparado restrito, eis 

que a arma teve sua eficiência comprovada através do laudo de balística 

forense juntado às fls. 129/130 verso, que também demonstrou que a 

numeração de série foi suprimida, por não existir código de verificação da 

arma e pelo fato de a mesma apresentar pontos de lixamento e abrasão.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA de fls. 05/07, e o faço para CONDENAR como por condenado 

tenho o réu Deoclides Bairros, já qualificado nos autos, nas sanções do 

artigo 16, inciso IV da Lei nº 10.826/2003.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO PREVISTO NO 

ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV,

 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 16, inciso IV da Lei nº 

10.826/03 é de reclusão, de três (03) anos a seis (06) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, visto que compulsando-os às fls. 138, 

vislumbro que a ausência de sentença penal condenatória transitada em 

julgado.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE em três (03) anos de 

reclusão.

 Passando à segunda fase verifico a existência da circunstância 

atenuante da confissão espontânea, descrita no artigo 65, inciso III, alínea 

“d”, do CP, realizada na fase extrajudicial. Por outro lado, inexistem 

circunstâncias agravantes, razão pela qual, considerando o que aduz a 

súmula 231, do STJ, MANTENHO a reprimenda outrora imposta, ou seja, no 

quantum de três (03) anos de reclusão.

 Na terceira fase da fixação da pena, não há nem causas de aumentos e 

nem diminuição da pena. Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em três (03) 

anos de reclusão.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica da condenada, 

ARBITRO em dez (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (19/01/2010), que 

deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 

49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, consoante a 

alínea “c” do § 2º do art. 33 do CP.

Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não 

excede a quatro anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou 

grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e 

as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão 

por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, 

ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao réu 

por duas (02) penas restritivas de direito, consistentes em prestação 

pecuniária no importe de dois (02) salários mínimos e prestação de 

serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

 A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser 

determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as 

aptidões do reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de 

direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na 

hipótese prevista no § 4º do art. 44 do Código Penal.

 O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

 ENCAMINHE-SE a arma apreendida para o Exército Brasileiro.

 Custas pelo acusado, todavia, MANTENHO a cobrança pelo prazo legal, 

eis que assistido por advogado constituído.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, 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.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

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

CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

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

Tangará da Serra, 26 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 202184 Nr: 16522-32.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 Autos nº: 16522-32.2015.811.0055.

 Código Apolo nº: 202184.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da 

Silva Godoi, ofereceu denúncia em 10 de março de 2016 contra Jurandir 

Pereira da Silva, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito 

capitulado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 

nº 11.340/2006.

 Apurou-se, segundo a denúncia, que no dia 06/09/2015, 

aproximadamente às 14h30min, na Rua M, quadra 07, lote 02, Morada do 

Sol, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o réu Jurandir 

Pereira da Silva, com consciência e vontade, prevalecendo das relações 

domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal da vítima Bruna 

Luciana Brites Martinez, sua companheira, causando-lhe as lesões 

corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa 

Topográfico para Localização de Lesões.

 A peça inicial acusatória foi recebida em 29 de março de 2016, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 36.

O réu, citado pessoalmente (fls. 43) e, por meio da Defensoria Pública, 

apresentou resposta à acusação às fls. 47.

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 55/55 verso, com a oitiva da vítima Bruna Luciana Brites Martinez e da 

testemunha Maria Aparecida Vieira da Silva Souza, além do interrogatório 

do réu Jurandir Pereira da Silva, conforme mídia de fls. 57.

O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações às fls. 58/60 

verso, pugnando pela condenação do réu como incurso nas penas do 

artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Por derradeiro, apresentou a parte ré suas alegações finais em forma de 

memoriais às fls. 61/65 requerendo a absolvição do réu e, em caso de 

condenação, a aplicação da pena no mínimo legal.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 É o relatório necessário.
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 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência policial (fls. 10/11), laudo pericial (fls. 

16/17), mapa topográfico para localização de lesões (fls. 18/18 verso), 

pedido de providências protetivas (fls. 21/22), bem como, pelos 

depoimentos prestados nos autos.

 Já a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos.

 O réu, quando interrogado na DEPOL, confessou a prática delitiva, 

aduzindo que:

“(...) confessa ter agredido fisicamente, com tapas, puxões de cabelos e 

com um “cipó” sua companheira BRUNA, na data de 06/09/2015, por volta 

de 14:30 horas, no local onde residem; Diz que naquele dia ambos tinham 

ingerido bebida alcoólica em um bar e voltado para casa; Chegou em casa 

ele quis sair de novo e ela tentou impedi-lo (...)”. (Jurandir Pereira da Silva, 

fls. 24/25)

O réu, quando interrogado em Juízo, alega não lembrar-se da realização 

da prática delitiva, se contradizendo do seu interrogatório policial, 

destacando apenas que estava embriagado na data do fato e por esse 

motivo não se lembra de nada do ocorrido, conforme mídia de fls. 57.

Inquirida judicialmente, a vítima Bruna Luciana Brites Martinez informou que 

depois ao saírem do estabelecimento, voltaram para sua residência, no 

qual, o acusado já apresentava estado de embriaguez, onde o mesmo 

insistiu em sair novamente para outro lugar, momento em que, a partir 

disso, a vítima se estressou e começaram a discutir.

Nesse ínterim, a vítima relata que o acusado partiu em sua direção lhe 

agredindo, causando lhe lesões corporais comprovadas em laudo pericial, 

apoderando-se ainda de um galho de árvore de batendo contra a mesma 

(mídia de fls. 57).

Em sua oitiva, a testemunha Maria Aparecida Vieira da Silva Souza relatou 

que se encontrava no mesmo estabelecimento que o casal e a pedido do 

dono do lugar foi até a casa deles, apenas para entregar uma chave. Ao 

chegar na residência, encontrou apenas a vítima, que se encontrava no 

banho.

 Narrou ter visto a vítima com um hematoma no olho e as pernas 

lesionadas, porém, não presenciou todo o fato ocorrido. Também 

descreveu que viu o galho de árvore. Ao ver o casal sair do 

estabelecimento, afirma que não ocorreram desavenças entre os dois, 

saindo de forma normal (mídia de fls. 57).

Como se não bastasse, o exame de lesão corporal (fls. 16/17) e o mapa 

topográfico para localização de lesões (fls. 18/18 verso) não deixam 

dúvidas acerca das agressões sofridas pela vítima.

Assim sendo, impera então o cenário apresentado pela vítima, pois, mais 

do que declarações isoladas, sua versão encontra-se em harmonia com 

as demais provas produzidas, de sorte que não há motivos para duvidar 

de sua veracidade.

Por oportuno, calha à fiveleta consignar que nos delitos de violência 

doméstica, a palavra da vítima possui extrema importância, até porque, 

muitas vezes, além desta, não existem testemunhas presenciais dos 

fatos.

Destarte, quando a palavra da vítima for segura e coerente com a prova 

coligida aos autos, não há porque não conferir valoração à sua versão, 

dando mais guarida ao depoimento do acusado, em detrimento das suas 

declarações.

 Ressalta-se, ademais, que a jurisprudência é pacífica em emprestar 

grande valor à palavra da vítima em crimes desta natureza, ou seja, onde 

há a presença de violência ou grave ameaça, pois, fica sujeita a 

represálias e, muitas vezes, deixa de apontar o culpado por temê-las.

 Com efeito, além de totalmente coerentes, o depoimento extrajudicial e 

judicial da vítima ganha mais força com a prova material colhida, que é toda 

consonante com suas declarações.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do 

réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele 

na exordial acusatória é medida de rigor.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06, e o faço para CONDENAR como 

por condenado tenho o réu Jurandir Pereira da Silva, já qualificado nos 

autos, nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE LESÕES CORPORAIS

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal é de detenção, de três (03) meses a três (03) anos de detenção.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime, eis que o delito consiste em ofender a integridade 

corporal ou a saúde de outrem, cuja lesão seja 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.

 Seus antecedentes são bons, conforme documentos em anexo.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em três (03) meses de detenção.

 Passando à segunda fase verifico que não há agravantes e nem 

atenuantes, razão porque, MANTENHO a pena intermediária em três (03) 

meses de detenção.

 Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

lesões corporais, a pena definitiva de três (03) meses de detenção.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal.

 Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, face ao não preenchimento, por parte do 

condenado, dos requisitos legais (artigos 44, I e 77, III, ambos do Código 

Penal).

 O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

 Custas pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, 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.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

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

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

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

Tangará da Serra, 29 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002334-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANGARA SHOPPING CENTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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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 17/12/2018, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002270-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA APARECIDA FRANGIOTTI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

VISTOS. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal, com pedido de 

medida de urgência, consistente em determinar ao estado reclamado que 

proceda a imediata baixa de qualquer restrição contida no nome da 

reclamante, ao argumento de que o reclamado está cobrando imposto já 

quitado e cuja cobrança não seria sequer de sua competência. Decido. Do 

disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, verifica-se que são 

requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo autor, o 

pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade de deferimento da tutela de urgência, bem como que, sendo 

a tutela concebida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria 

ineficaz. Sob um juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos 

requisitos para concessão da tutela de urgência. Pelos documentos 

acostados aos autos, e à míngua de demonstração pelo Estado reclamado 

(apesar de instado a fazê-lo), a reclamante comprova, em juízo de rasa 

cognição, que o débito fiscal objeto da CDA do Id 15749499 resulta da 

ausência de pagamento de ITCD; porém, os documentos juntados no Id 

15749134 demonstram que não há bens ou direitos neste Estado a serem 

submetidos à partilha mencionada. Ressalto que, mesmo instado a se 

manifestar e consequentemente demonstrar a origem da dívida, o Estado 

reclamado limitou-se apenas a afirmar que a CDA goza de presunção de 

legitimidade, não juntando aos autos sequer o procedimento que levou à 

constituição do crédito em debate. Como consequência da não 

demonstração da origem do débito, não resta outra solução, nesta sede, 

em considerar, à luz da documentação anexada à inicial, que efetivamente 

não houve fato gerador para o lançamento do tributo, tendo em vista a 

ausência de bens do falecido neste Estado. Nos termos do art. 155, §1º, I 

e II, da Constituição Federal, a competência para cobrança do imposto em 

debate é do Estado em que o bem está situado, relativamente aos bens 

imóveis, e/ou do Estado em que se processar o inventário ou arrolamento, 

relativamente aos bens móveis. No caso em tela, a reclamante demonstra 

por meio de documentos que o único bem imóvel constante no inventário 

do seu pai é um imóvel urbano situado na cidade de Cacoal-RO (Id 

15749134). Lado outro, com relação aos bens móveis, há comprovação 

de que o inventariado residia na cidade de Campo Grande-MS, tanto que o 

inventário tramitou naquela Comarca (Id 15749134). Assim, o Estado 

reclamado não teria legitimidade para cobrar o mencionado imposto, uma 

vez que não há bens imóveis no estado de Mato Grosso e o inventariado 

não residia neste Estado. Portanto, à mingua de informações precisas por 

parte do reclamado, aliado as documentações trazidas pela reclamante, 

verifica-se a probabilidade do direito invocado pela reclamante, necessária 

à concessão da tutela de urgência. Diante dessa realidade, verifico que 

não tem pertinência o requerimento do reclamado para que se exija o 

depósito integral do débito em discussão, já que é altamente provável, pelo 

menos com os elementos de prova até agora produzidos, que o débito 

seja declarado inexigível. Se assim é, descabido exigir da reclamante o 

depósito do valor que será também considerado inexigível. De outro norte, 

também constato presente o fundado receio de dano, uma vez que os 

futuros lançamentos tributários em sua conta irão impossibilitar o 

demandante de obter certidão negativa de débito junto à Secretaria de 

Fazenda do Estado, imprescindíveis para consecução de suas atividades 

laborais. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (Novo CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, 

DEFIRO a tutela de urgência almejada, determinando que o reclamado 

promova, no prazo de 10 (dez) dias, a exclusão de qualquer restrição do 

nome da reclamante referente ao débito discutido nestes autos, sob pena 

de multa diária que fixo em R$ 300,00, até o limite máximo de 20 salários 

mínimos. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os 

entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 

ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 26 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002363-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/01/2019, 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: 1001349-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ANTONIO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

MIDIA COMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono, para que 

dentro do prazo legal, apresente ao Juízo o atual endereço da Parte 

promovida: MÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA - ME, face a devolução do AR 

pelo Motivo: "MUDOU-SE". ID 14148688.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ANTONIO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

MIDIA COMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS. O reclamante por meio da petição de Id 15464349 requer que 

este juízo determine ao reclamado que proceda a exclusão da inscrição de 

seu nome dos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito, ao 

argumento de que mesmo com a liminar proferida no presente feito, 

declarando a ilegalidade da cobrança informada nos autos, o reclamado 

inscreveu seu nome no cadastro de proteção ao cr´dito. O pedido merece 

acolhimento, tendo em vista que, nos termos da decisão proferida no Id 

13728409, ficou reconhecida a ilegalidade do modo de cobrança do 

contrato descrito na inicial pela reclamada, que ora efetuava a cobrança 

com boleto em nome de terceiro, ora providenciava a cobrança com boleto 

em seu nome, porém com valores superiores ao contratado. Por outro 

lado, mesmo com a declaração da ilegalidade da cobrança, a reclamada 

inscreveu o nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme consta no extrato juntado no Id 15464358. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, 

prejuízos relevantes e que devem ser evitados. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. O fumus boni iuris está configurado 

pela alta probabilidade de declaração de inexistência de débito e o 

indevido lançamento do nome da reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. Como consequência, advém a necessidade 

da concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, 

antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência 

antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do reclamante dos 

registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre 

outros), com relação aos débitos objeto da presente demanda, lançados 

pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. Certifique-se quanto à 

regular citação das empresas reclamadas, designando-se, se necessário, 

nova audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

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: 1002371-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICTOR TRAJANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/01/2019, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002356-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE FERREIRA LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/01/2019, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002373-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TANGARA DA SERRA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DORA VILHAGRA - ME (REQUERIDO)

 

Processo nº 1002373-09.2018.8.11.0055 Reclamante: SINDICATO DOS 

TRABALHADORES RURAIS DE TANGARA DA SERRA Reclamada: MARIA 

DORA VILHAGRA - ME VISTOS. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38, da Lei nº 9.099/95. Destaco que a reclamante SINDICATO DOS 

TRABALHADORES RURAIS DE TANGARA DA SERRA, ingressou com a 

presente reclamação em face de MARIA DORA VILHAGRA - ME, alegando 

que na data de 08/01/2016 solicitou o cancelamento do fornecimento dos 

serviços de internet e não mais manteve qualquer relação jurídica com a 

reclamada, postulando pela declaração de inexistência de relação jurídica 

e nulidade dos débitos apontados nos serviços de proteção ao crédito em 

seu nome. No entanto, cumpre ponderar que a reclamante não detém 

capacidade para ser parte em feitos que tramitam perante o Juizado 

Especial. Verifica-se, assim, questão de ordem pública a ser examinada 

de ofício, qual seja, a capacidade para ser parte no Juizado Especial, que 

se consubstancia num dos pressupostos de desenvolvimento válido e 

regular do processo. A Lei nº 9.099/95 previa inicialmente, em seu art 8º, 

§1º, que somente as pessoas físicas capazes poderiam propor ação no 

Juizado Especial, sendo excluídos os cessionários de pessoas jurídicas, o 

que impediria que as microempresas e as empresas de pequeno porte 

propusessem ações perante o Juizado. Com o advento da Lei 

Complementar nº 123/2006, que tratou do Estatuto da microempresa e da 

empresa de pequeno porte, somente as empresas dessa estirpe, por 

força do art 74 da referida lei, foram capacitadas a ingressarem pelo rito 

dito sumaríssimo, previsto na Lei dos Juizados Especiais, permanecendo, 

no entanto, a vedação com relação às demais empresas e os 

cessionários de pessoa jurídica. Posteriormente, a Lei 12.126/2009 deu 

nova redação ao artigo 8º, §1º, elencando, em rol taxativo, os legitimados 

a propor ações no Juizado Especial Cível, são eles: I- as pessoas físicas 

capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas; II- as 

microempresas, assim definidas pela Lei 9.841, de 5 de outubro de 1999; 

III- as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público, nos termos da Lei 9.790, de 23 de Março de 1999; IV 

– as sociedades de crédito ao micro-empreendedor, nos termos da Lei 

10.194, de 14 de fevereiro de 2001. Como regra, assim, somente podem 

figurar no pólo ativo, como partes em processos perante os Juizados 

Especiais, as pessoas físicas e, excepcionalmente, as pessoas jurídicas 

classificadas como micro-empresas, empresas de pequeno porte, as 

OSCIPS e as sociedades de crédito ao micro-empreendedor, sendo 

vedado o ingresso de quaisquer outras. Não há exceção legal que admita 

o ingresso de sindicatos ou qualquer outra pessoa jurídica de direito 

privado, como parte reclamante perante o Juizado Especial. SINDICATO. 

IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL. O sindicato, por 

ser pessoa jurídica, mas não se enquadrar na exceção legal atinente à 

microempresa, não pode demandar no Juizado Especial. Inteligência do art. 

8º, § 1º, da Lei nº 9.099 /95. Extinção do processo sem julgamento do 

mérito, de ofício. Unânime. (Recurso Cível Nº 71002910545, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli 

Junior, Julgado em 09/06/2011) Posto isto, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução de mérito, em observância ao art. 8º, §1º, da Lei nº 

9.099/95, c.c. art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, consoante art. 55, da Lei nº 9.099/95. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 25 de outubro de 2018. Karla 
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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, 25 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001553-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE REFFATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VEIMAR TORRES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Autos n. 1001553-24.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o 

exequente foi intimado para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito (cf. Id. n. 

14298292). Neste contexto, houve intimação do exequente, entretanto o 

prazo determinado transcorreu in albis (cf. certidão em Id n. 16164914). 

Portanto, à espécie se aplica o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, que é incisivo 

ao dispor que: “não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor”. 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 53, § 

4º, da Lei 9.099/95, OPINO POR JULGAR EXTINTO o presente feito, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Sem custas ou honorários nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 26 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, 26 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000882-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIANE CRISTINA MILHOMEM DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Autos n. 1000882-64.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o 

exequente foi intimado para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito (cf. Id. n. 

14504554). Neste contexto, houve intimação do exequente, entretanto o 

prazo determinado transcorreu in albis (cf. certidão em Id n. 16166663). 

Portanto, à espécie se aplica o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, que é incisivo 

ao dispor que: “não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor”. 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 53, § 

4º, da Lei 9.099/95, OPINO POR JULGAR EXTINTO o presente feito, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Sem custas ou honorários nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 26 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, 26 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000895-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICIA OJEDA CARDENAL (EXECUTADO)

 

Autos n. 1000895-63.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o 

exequente foi intimado para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito (cf. Id. n. 

14504942). Neste contexto, houve intimação do exequente, entretanto o 

prazo determinado transcorreu in albis (cf. certidão em Id n. 16166670). 

Portanto, à espécie se aplica o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, que é incisivo 

ao dispor que: “não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor”. 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 53, § 

4º, da Lei 9.099/95, OPINO POR JULGAR EXTINTO o presente feito, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Sem custas ou honorários nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 26 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, 26 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000907-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIANE CRISTINA MILHOMEM DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Autos n. 1000907-77.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o 

exequente foi intimado para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito (cf. Id. n. 

14505271). Neste contexto, houve intimação do exequente, entretanto o 

prazo determinado transcorreu in albis (cf. certidão em Id n. 16166678). 

Portanto, à espécie se aplica o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, que é incisivo 

ao dispor que: “não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor”. 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 53, § 

4º, da Lei 9.099/95, OPINO POR JULGAR EXTINTO o presente feito, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Sem custas ou honorários nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 26 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, 26 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001142-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BANDEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BANDEIRA DUARTE OAB - MT0006753A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001142-44.2018.8.11.0055 Reclamante: MARCELO BANDEIRA DUARTE 

Reclamado: BANCO BRADESCO 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 [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Analisando-se o feito, constata-se que não precisa 

de outras provas que não a já amealhada, razão porque se passa a 

decidir o pedido em consonância com o disposto no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Trata-se de ação em que a parte reclamante 

requer indenização por danos morais, sob a alegação de que, na data 

06/04/2018, permaneceu por 02h04min aguardando para ser atendido na 

fila do banco reclamado. Afirma que tal situação incutiu no requerente 

profunda angustia resultante do sentimento de impotência e revolta, bem 

como doloroso desgaste físico. Requerendo assim seja o banco requerido 

responsabilizado pelo sofrimento causado, pelo descaso e má prestação 

de serviço sendo condenado em indenização por danos morais. Pois bem. 

O pedido objeto do presente processo está baseado no Direito comum, 

amparado pelo artigo 186 do Código Civil de 2002, e art. 20, § 2º, do CDC. 

A responsabilidade civil é uma das fontes das obrigações, importando no 

dever de ressarcir o prejuízo causado a outrem em razão de um ato ilícito. 

Assim, o ato ilícito, que em sentido amplo é aquele que fere o ordenamento 

jurídico, gera a obrigação de indenizar, conforme o disposto no art. 927 do 

Código Civil de 2002. Dessa forma, a pretensão da parte reclamante está 

condicionada à presença dos requisitos próprios da responsabilidade civil, 

razão pela qual se passa a verificar se restaram configurados seus 

elementos, quais sejam, a conduta, o nexo causal e o dano. Frise-se que, 

tratando-se de relação de consumo, prescinde-se, na hipótese, de 

comprovação de culpa, em qualquer de suas modalidades, por parte do 

reclamado. De início, muito embora a contestação não coadunar com os 

fatos alegados, mantendo o entendimento deste juízo acerca do tema, 

convém ressaltar que o simples fato da espera na fila de agência de 

instituição financeira ou cooperativa não implica necessariamente dano 

moral indenizável, devendo haver prova de situação que demonstre a 

efetiva ocorrência de prejuízos sofridos em decorrência da espera por 

tempo extremamente excessivo na fila, o que não restou demonstrado 

pelo autor, não há nos autos qualquer demonstração que a espera 

ocasionou algum dano maior a sua saúde ou bem estar. A espera na fila 

por mais tempo que o normal, por si só, por mais desrespeito e incômodo 

que possa representar ao consumidor, não pode levar à presunção de 

que há dano à personalidade e honra da pessoa, pois caso contrário se 

banalizaria o intuito da indenização por dano moral, que é minimizar a dor e 

a humilhação de monta considerável, em desrespeito aos valores éticos 

concretamente violados. Evidente que as práticas de instituições e órgãos 

de atendimento ao público são abomináveis, em flagrante violação ao art. 

20, § 2º, do CDC, e devem ser rechaçadas, porém através de meio 

próprio, como, por exemplo, a propositura de ação civil pública ou inquérito 

civil pelo Ministério Público ou co-legitimados para a defesa de direito 

coletivo, inclusive com eventual pedido liminar de cominação de multa e 

determinação de medidas para assegurar o cumprimento e fiscalização, 

se necessário. Também importante notar que a Lei Estadual nº 7.872/2002 

prevê, em seu art. 5º, a aplicação de penas administrativas de multa e até 

suspensão das atividades no caso de infração às normas de referida lei, 

cabendo aos usuários prejudicados e ao próprio Ministério Público tomar 

as medidas cabíveis para o resguardo dos direitos coletivos dispostos em 

referida lei. Outrossim, por mais irritante e desagradável que seja a espera 

nas filas de bancos e demais instituições e órgãos de atendimento ao 

público, mesmo que em tempo superior ao esperado e existindo a previsão 

na Lei Estadual 7.872/2002, essa situação isolada não é capaz de ferir a 

dignidade da pessoa humana ou a moral, por uma dor íntima prolongada. A 

não ser que desse fato decorram outros prejuízos pela demora 

extremamente excessiva do atendimento, que deverão, por certo, estar 

comprovados nos autos. Desse modo, da análise das alegações das 

partes e do que consta nos autos, não houve nenhuma prova de efetivo 

prejuízo moral ao reclamante, inexistindo a comprovação de dano moral 

indenizável. Logo, não há que se falar em responsabilização civil, por 

ausência do elemento dano. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já 

se posicionou no sentido de que não basta a espera em fila de banco para 

exsurgir dano moral indenizável, sendo necessários outros fatos 

ensejadores de lesão aos direitos de personalidade, como se demonstra: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESPERA EM FILA DE BANCO POR TEMPO 

SUPERIOR AO DE MEIA HORA FIXADO POR LEGISLAÇÃO LOCAL - 

INSUFICIÊNCIA DA SÓ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA ALUDIDA - 

OCORRÊNCIA DE DANO MORAL AFASTADO PELA SENTENÇA E PELO 

COLEGIADO ESTADUAL APÓS ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS 

DO CASO CONCRETO - PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO DA ORIGEM. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- A 

só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo 

máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito 

à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser 

provocadas pelo usuário. 2.- Afastado pela sentença e pelo Acórdão, as 

circunstâncias fáticas para configuração do dano moral, prevalece o 

julgamento da origem (Súmula 7/STJ). 3.- Recurso Especial improvido. (STJ 

- REsp: 1340394 SP 2012/0148970-1, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data 

de Julgamento: 07/05/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 10/05/2013) Ainda, confiram-se julgados de nosso E. Tribunal de 

Justiça que se coadunam com o entendimento deste juízo: APELAÇÃO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ESPERA EM 

FILA DE BANCO PARA ATENDIMENTO SUPERIOR AO PRAZO 

DETERMINADO EM LEI MUNICIPAL - MERO DISSABOR - RECURSO 

DESPROVIDO.O fato de o prazo para atendimento nos estabelecimentos 

bancários ter sido superior ao tempo fixado em Lei Municipal, por si só, 

não gera o direito à indenização por dano moral. (Ap 17721/2018, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018) APELAÇÃO CÍVEL E 

RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – ILÍCITO QUE NÃO ACARRETA 

AUTOMATICAMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – 

INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO 

MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – APELAÇÃO 

PROVIDA – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.1. “O dano moral 

decorrente da demora no atendimento ao cliente não surge apenas da 

violação de legislação que estipula tempo máximo de espera, mas depende 

da verificação dos fatos que causaram sofrimento além do normal ao 

consumidor.” (Informativo STJ n. 0504, setembro/2012). Jurisprudência 

reiterada do STJ.2. A espera em fila de banco, por si só, não é apta ao 

ensejo automático de indenização a título de danos morais, sendo 

necessário, portanto, que o consumidor comprove que a situação 

ocasionou sofrimento extraordinário, além do comum, atingindo 

diretamente seus direitos da personalidade. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 

29/01/2018) Para haver responsabilidade civil, a prova do dano é 

imprescindível. E, nesse aspecto, cabe à parte reclamante provar os fatos 

constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse sentido, a parte reclamante tem todas as condições 

de providenciar essa prova, não lhe sendo oneroso, pelo que é de sua 

responsabilidade comprovar a alegação de existência de lesão aos seus 

direitos de personalidade. Assim, o dissabor ocasionado pela espera no 

atendimento em agência bancária não configura ato lesivo a ensejar a 

reparação por danos morais, porque não foi demonstrado dano moral por 

situação concreta decorrente da demora no atendimento, restando 

ausentes os elementos da responsabilidade civil, e, por consequência, o 

dever de indenizar. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR 

IMPROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, EXTINGUINDO-SE o processo 

com resolução 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, 27 de outubro de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza 
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Leiga [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 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, 27 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE FATIMA ROLING DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000848-89.2018.8.11.0055 Autora: VIVIANE DE FATIMA ROLING 

DA SILVA Ré: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a ré não apresentou defesa nos autos apesar 

de sair intimada da audiência de conciliação realizada na data de 29 de 

agosto de 2018 (evento Id. 15043626). Posto isso, impõe-se a decretação 

de revelia em desfavor da parte ré VIVO S.A. A revelia é ato processual 

que produz vários efeitos, entre eles a presunção de veracidade dos 

fatos afirmados pela parte autora, presumem-se verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

julgador. É dizer, a revelia não implica em procedência automática do 

pedido inicial. Todavia, não tendo a ré contestado o feito, apresentado 

manifestação ou comparecido em audiência, e havendo verossimilhança 

das alegações da autora, reputo no presente caso verdadeiros os fatos 

narrados na inicial, na forma do art. 344 do CPC. Pois bem. A autora narra 

que foi negativada em órgão de restrição de crédito por ordem da ré, por 

débitos nos valores de R$ 220,87 (duzentos e vinte reais e oitenta e sete 

centavos), conforme prova certidão anexa à inicial (cf. Id. 12470345). 

Contudo, salienta que tal débito inexiste porque não contratou e não 

recebeu NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL por parte da reclamada. Diante da 

afirmação autoral de que a inscrição foi indevida, caberia à ré demonstrar 

a regularidade da dívida constituída e mantida em nome do autor, nos 

termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Entremetes, esta se quedou inerte. Neste sentido, mutatus 

mutandis, é o posicionamento da Turma Recursal Única do Estado do Mato 

Grosso: [...] Se o consumidor alega que solicitou o cancelamento do 

serviço de telefonia, compete à empresa prestadora do serviço 

comprovar, por meio de fatura, a existência de eventuais dívidas 

pendentes, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu. Incidência do art. 

6º, VIII, do CDC. [...]. (RI 562/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, Publicado 

no DJE 19/08/2013) (grifo nosso). Analisando o acima narrado, 

especialmente a presunção de veracidade decorrente da não 

apresentação de defesa por parte da ré, somada aos documentos 

constantes dos autos, necessária é a procedência do pedido, 

reconhecendo-se a inclusão no cadastro de inadimplentes como indevida, 

sendo correlato o dever de indenizar no presente caso – uma vez que o 

dano moral in casu é in re ipsa. Sublinha-se 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 por 

cobranças posteriores a solicitação de cancelamento pelo consumidor, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano[5]. Neste 

sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. Corte 

pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do 

nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si só, 

dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. No 

caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que inclusão no cadastro de inadimplentes foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há falar em ausência do nexo causal, que, 

no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da ação/omissão da ré. Reputo assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO 

POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial para: declarar a inexistência e inexigibilidade dos débitos discutidos 

nestes autos e condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição 

indevida – (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto 

responsabilidade extracontratual. Extingue-se o feito com julgamento de 
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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, 27 

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, 27 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] Nesse sentido, 

mutatis mutandis, a posição da Turma Recursal do E. Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso: “[...] A responsabilidade civil da empresa de 

telefonia é objetiva, pois que a sua condição de prestadora de serviços 

lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, 

incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé 

objetiva para com o consumidor. Comprovada a falha do serviço prestado 

pela recorrente, a qual deixou de realizar o cancelamento do terminal 

telefônico solicitado pelo consumidor, em face da não utilização, passando 

a realizar novas cobranças e anotação no cadastro de proteção ao 

crédito, mostra-se correta a sentença que a condenou ao pagamento de 

dano moral, o qual, na espécie, não necessita da prova, em razão do seu 

caráter in re ipsa. Considerando o caráter compensatório e dissuasório da 

medida e, em face da análise conjunta da condição social e econômica do 

lesado, bem como da repercussão do dano, deve ser mantido o valor da 

condenação arbitrado a título de danos morais, pois se mostra de acordo 

com os preceitos inseridos nos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (RI 6371/2010, DR. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, 

3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 30/06/2011, Publicado no DJE 

05/07/2011) (grifo nosso)”.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001260-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO ANTONIO SEVERINO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVIFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001260-20.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

autora requereu a desistência do feito (cf. Id. n. 16117340), reiterada em 

audiência de conciliação (cf. ID 16142704). O pleito é perfeitamente 

possível, registrando-se que à parte autora compete analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do direito que 

lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos da 

legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Verifico, ainda, que no 

presente caso não foi oferecida a contestação, bem como o requerimento 

in casu foi realizado antes da audiência de conciliação. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela autora, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do 

art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo 

diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas nessa 

fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 26 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, 26 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A 

desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. [2] 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDE HERMINIA DE JESUS TOMICHA (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000224-40.2018.8.11.0055 Autor (a): Zenilde Herminia de Jesus 

Tomicha Ré (u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A 

parte requerente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

14894278). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, na forma do 

determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 14552316), necessário é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 26 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, 26 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001547-17.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SILVA RODRIGUES (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))

 

Autos n. 1001547-17.2017.8.11.0055 Autor (a): José Renato Silva 

Rodrigues Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

requerente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

13647775). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, na forma do 

determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 13323897), necessário é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 
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Serra/MT, 26 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, 26 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-28.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENEVALDO SOUSA PENA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001113-28.2017.8.11.0055 Autor (a): Denevaldo Souza Pena Ré 

(u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

requerente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

13647560). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, na forma do 

determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 13295483), necessário é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 26 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, 26 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001628-63.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS SANTOS (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001628-63.2017.8.11.0055 Autor (a): Tiago dos Santos Ré (u): 

Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou 

os valores depositados nos autos (cf. ID n. 13625159). Assim, havendo 

comprovação da satisfação da obrigação, intimação do exequente e 

inexistindo requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre 

magistrado (cf. ID n. 13199237), necessário é a extinção do presente 

feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação pela parte 

executada, opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 26 

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, 26 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000934-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO JAWORSKI (EXECUTADO)

 

Autos n. 1000934-60.2018.8.11.0055 Autor (a): Edson Luis da Silva Ré 

(u): Mauricio Jaworski PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a parte autora 

requereu a desistência do feito (cf. ID n. 16128138). O pleito é 

perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 26 

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, 26 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001702-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE SUELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - 345.856.801-87 

(REPRESENTANTE)

 

Autos n. 1001702-83.2018.8.11.0055 Autora: ROSILENE SUELO DA SILVA 

Ré: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz 

leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que 
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todo e qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no 

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os 

esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR proposta 

ROSILENE SUELO DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. 

Presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 

bem como as condições da ação, superada a preliminar suscitada, não 

havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos autos 

principais que a parte autora foi negativada por ordem da ré, por débitos 

nos valores de R$ 194,9 (cento e noventa e quatro reais e noventa e sete 

centavos) e R$ 230,64 (duzentos e trinta reais e sessenta e quatro 

centavos), como prova certidão de restrição anexa aos autos. Todavia, 

afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida em 

questão, por não ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela 

qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou 

indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. A ré, ao seu 

turno, afirma que a negativação foi devida e decorre de inadimplência em 

relação a prestação de serviços contratados. Assim, havendo negativa de 

contratação após o cancelamento, cabe à ré demonstrar a existência do 

negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do 

CPC, porque inviável a produção de prova negativa. É cediço que 

atualmente as contratações de serviços prestados a distância, como 

telefonia móvel, TV por assinatura etc, em sua maioria se dão virtualmente, 

por intermédio das chamadas call centers, método rápido de adesão ao 

contrato do serviço público citado. Nesse sistema moderno de relação 

consumerista se mostram inexistentes assinaturas, papéis, etc., basta que 

seja declarada inequívoca vontade de aderir ao serviço ofertado por parte 

do aderente e a relação jurídica é perfectibilizada. Com efeito, a ré 

demonstra nos autos a realização do negócio jurídico, juntando “telas” de 

seu sistema no qual resta comprovado o pacto entre parte autora e ré, 

inclusive com endereço para envio de faturas e correspondências como 

sendo o mesmo indicado na inicial. Método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. Por tal 

razão, reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, 

restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se 

mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento em relação a diferença apontada, 

legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, entendo que no presente 

caso não assiste razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido da parte autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 26 de outubro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [i] 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 26 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012334-20.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT0017098A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8012324-20.2016.8.11.0055 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 14032325). A exequente concordou com o valor depositado e requereu 

o levantamento do valor via alvará, sendo expedido o competente alvará 

judicial (cf. ID 14345493). 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. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 26 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, 26 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000876-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000876-57.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 
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Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte autora manifestou nos autos informando que o 

reclamado, após a propositura da ação, cumpriu de forma espontânea 

com sua obrigação. Assim, considerando o cumprimento da obrigação por 

parte do reclamado 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. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 26 

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, 26 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000670-77.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TORRES LINCOLN PRATA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO GONCALVES DAS NEVES OAB - MG87066 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000670-77.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata de execução de sentença em que a parte 

executada não cumpriu de forma voluntária com sua obrigação, sendo 

então realizada penhora online do valor devido (cf. ID 13118396). A parte 

exequente requereu o levantamento do valor penhorado via alvará, sendo 

assim expedido o competente alvará judicial (cf. ID 13617141). 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. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 26 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, 26 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERSON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (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))

 

Autos n. 1001130-30.2018.8.11.0055 Autor: WEBERSON SANTOS DA 

SILVA Ré: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por WEBERSON SANTOS DA SILVA em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Verifico que há, por 

parte do autor pedido de desistência da tutela jurisdicional pleiteada (cf. Id. 

n. 16086167). Todavia, deixo de acolhê-lo tendo em vista a dicção do 

enunciado de n. 90 do FONAJE, in verbis: ENUNCIADO 90 – A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). (grifo nosso) Não há se falar em necessidade de pericia 

grafotécnica para o deslinde do caso em epígrafe, especialmente porque 

as assinaturas a serem contrastadas são bastante semelhantes. Neste 

sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in 

verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em 

razão da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, 

podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo 

como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros 

Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a 

perícia para análise de assinatura porque visivelmente idêntica à 

constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no 

contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte por meio 

de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever de 

indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Ademais, o conjunto probatório justifica esta 

decisão de mérito. Neste ínterim, compulsando os autos, inclusive 

analisando a defesa apresentada pelo promovido e documentos ali 

acostados vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé 

por parte da autora, frente à notória alteração na realidade dos fatos, o 

que dá ensejo à sua condenação, nos termos dos arts. 79 e 80, II do 

Código de Processo Civil. Outrossim, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superadas as preliminares suscitadas, nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas no valor de R$ 

217,21(duzentos e dezesete reais e vinte e um centavos), na data de 

11/12/2015, como prova certidão de restrição anexa aos autos. Todavia, 

afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida em 

questão, por não ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela 

qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou 

indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. A ré, ao seu 

turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a parte autora não 

promoveu os pagamentos decorrentes do serviço contratado. Assim, 

havendo negativa de contratação após o cancelamento, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos 

aos autos) a realização do negócio jurídico, JUNTANDO AOS AUTOS 

documentos que comprovam a utilização do serviço prestado pela 

reclamada. INCLUSIVE, DEMONSTROU QUE EM PROCESSO QUE 

TRAMITOU NESTE JUIZADO NO ANO DE 2014 EM QUE FOI PARTE O 

AUTOR COMO COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA JUNTOU AOS AUTOS A 

FATURA DA ENERGISA QUE NESTES AUTOS ALEGOU DESCONHECER - 

PROCESSO Nº 8010466-75.2014.8.11.0055. Ou seja, é totalmente lícita a 
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cobrança efetuada por faturas não adimplidas pelo autor, bem como a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Ora, o 

promovido demonstra de forma eficiente a relação jurídica/contratual entre 

as partes, não havendo justificativa para que venha em juízo requerer a 

declaração de inexistência de débito sob o fundamento de que 

desconhece a relação jurídica travada com o réu. Nesse diapasão, reputo 

ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando 

apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida 

ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela 

parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular 

do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova 

de quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte 

autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos 

comprovante de pagamento, legitima se mostra a cobrança por parte da 

ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, contido na inicial. A condenação da parte 

requerente no pedido contraposto, no que diz respeito aos débitos com a 

empresa, no importe de R$ 319,02 (trezentos e dezenove reais e dois 

centavos), a serem atualizados com juros de 1% a.m. e correção 

monetária pelo INPC a partir do vencimento. Ademais, opino por 

reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condenar ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5]. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 26 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, 26 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: 1000408-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA (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))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000408-93.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte autora manifestou nos autos informando sua 

conta bancária para expedição de Alvará do valor depositado nos autos, 

sendo referido Alvará expedido (cf. ID 14344245), nada mais sendo 

requerido pelas partes. Assim, considerando o cumprimento da obrigação 

por parte do reclamado 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. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 

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, 27 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LOURENCO DOS SANTOS (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000295-42.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte autora manifestou nos autos informando sua 

conta bancária para expedição de Alvará do valor depositado nos autos, 

sendo referido Alvará expedido (cf. ID 14416516), nada mais sendo 

requerido pelas partes. Assim, considerando o cumprimento da obrigação 

por parte do reclamado 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. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 

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, 27 de outubro de 2018. 
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ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001916-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO DOS SANTOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001916-74.2018.8.11.0055 Autor: GETULIO DOS SANTOS 

CARVALHO Ré: BANCO BRADESCARD S.A PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por 

GETULIO DOS SANTOS CARVALHO em face de BANCO BRADESCARD 

S.A. Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superadas as preliminares 

suscitadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos autos 

principais que o autor foi negativado por ordem da ré, por dívidas que 

perfazem o montante de R$ 307,61, referente ao contrato n° 

025178051000013, como prova certidão de restrição anexa aos autos. O 

autor alega não ter contratado os serviços da requerida, desta forma 

desconhece em ter algum debito com a mesma, razão pela qual a 

cobrança e a restrição creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, 

assim, indenização por danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a 

negativação foi devida, vez que a parte autora deixou de adimplir com o 

contrato firmado entre as partes, não havendo, portanto, se falar em 

fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa 

de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos 

autos a realização do negócio jurídico entre as partes, demonstrando que 

a Reclamante é titular do cartão de crédito VISA FACIL sob o nº 4096 

XXXX XXXX 4173, por meio do qual foram contraídos débitos, que 

restaram inadimplidos, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito, CONFORME FAZEM 

PROVAS AS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO anexos a defesa. 

Demonstra ainda que a parte Autora efetuou o pagamento de faturas 

referentes a este cartão, seja realizando pagamento direto, como por 

débito em conta, restando inadimplida faturas que geraram a negativação 

de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Entendo que 

havendo comprovação de serviço prestado por parte da promovida, 

falacioso se mostra a alegação da autora de que não contraiu a dívida 

com a Reclamada, tão pouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto 

débito, assim, estando demonstrada a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela 

parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular 

do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova 

de quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte 

autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos 

comprovante de pagamento em relação a diferença apontada, legitima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). Ante o 

exposto, reputo no presente caso não assistir razão à parte autora. Isto 

porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o 

inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do 

serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando 

qualquer ilícito no presente caso. 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 clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, reconheço a litigância 

de má-fé da parte autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de 

multa de 2% (dois por cento), custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 

de outubro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] 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. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Autos n. 1001048-96.2018.8.11.0055 Autor: MARCELO BATISTA DOS 

SANTOS Ré: BANCO BRADESCO CARTÕES 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 [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por 

MARCELO BATISTA DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, superadas as preliminares 

suscitadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos autos 

principais que o autor foi negativado por ordem da ré, por dívidas que 

per fazem o montante de R$ 105,92,  re ferente  ao 

CONTRATO:011305451000030CT, como prova certidão de restrição 

anexa aos autos. O autor alega não ter contratado os serviços da 

requerida, desta forma desconhece em ter algum debito com a mesma, 

razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia seriam totalmente 

indevidas. Requerendo, assim, indenização por danos morais. A ré, ao 

seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a parte autora 

deixou de adimplir com o contrato firmado entre as partes, não havendo, 

portanto, se falar em fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, 

havendo negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do 

negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do 

CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré 

demonstrou nos autos a realização do negócio jurídico entre as partes, 

demonstrando que a parte Reclamante é titular do cartão de crédito VISA 

FÁCIL nº 4096.0124.9034.4167, cancelado por falta de pagamento da 

fatura desde 19/06/2017 e com saldo devedor atualizado de R$ 389,91. 

Ainda, anexou aos autos Ficha de Abertura de Conta e documentos que 

comprovam esta relação jurídica; Entendo que havendo comprovação de 

serviço prestado por parte da promovida, falacioso se mostra a alegação 

da autora de que não contraiu a dívida com a Reclamada, tão pouco firmou 

contrato que pudesse gerar o suposto débito, assim, estando 

demonstrada a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte 

da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. 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 clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO 

POR JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condeno ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 27 de outubro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] 

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. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (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))

 

Autos n. 1000953-66.2018.8.11.0055 Autora: MARIA AUXILIADORA DE 

OLIVEIRA Ré: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS C/C TUTELA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 
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RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS proposta por MARIA 

AUXILIADORA DE OLIVEIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. 

Presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 

bem como as condições da ação, superadas as preliminares suscitadas, 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas no valores de R$ 

151,29 referente ao contrato n° 0301128835 e R$ 90,78 referente ao 

contrato n° 0310552296, como prova certidão de restrição anexa aos 

autos. A autora alega não ter contratado os serviços da requerida, desta 

forma desconhece em ter algum debito com a mesma, razão pela qual a 

cobrança e a restrição creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, 

assim, indenização por danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a 

negativação foi devida, vez que a parte autora deixou de adimplir com o 

contrato firmado entre as partes, não havendo, portanto, se falar em 

fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa 

de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos 

autos a realização do negócio jurídico entre as partes, demonstrando que 

a Reclamante na data de 02 de fevereiro de 2017 habilitou a linha de nº 

(65)99605-8439, qual utilizou sem qualquer intercorrência e que na data 

de 16 de maio de 2017 habilitou a linha de nº (65)99601-4842. Demonstra 

ainda que o endereço cadastrado para recebimento das faturas é o 

mesmo indicado na inicial como sendo da residência da autora, sendo 

legítima a negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Entendo que havendo comprovação de serviço prestado por parte 

da promovida, falacioso se mostra a alegação da autora de que não 

contraiu a dívida com a Reclamada, tão pouco firmou contrato que 

pudesse gerar o suposto débito, assim, estando demonstrada a origem do 

débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos 

pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré 

agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É 

oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva 

do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por 

inexistir nos autos comprovante de pagamento em relação a diferença 

apontada, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Opino ainda pela procedência do pedido 

contraposto, para condenar a Parte Autora ao pagamento do valor de R$ 

242,07 (duzentos e quarenta e dois reais e sete centavos), valor este a 

ser atualizado com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m. a partir do inadimplemento. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 29 de outubro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [i] [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 29 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001581-89.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE DE SALES (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001581-89.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte autora manifestou nos autos informando sua 

conta bancária para expedição de Alvará do valor depositado nos autos, 

sendo referido Alvará expedido (cf. ID 13854951), nada mais sendo 

requerido pelas partes. Assim, considerando o cumprimento da obrigação 

por parte do reclamado 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. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 

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, 27 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI PAIVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos requerendo o que entender por 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000824-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VANUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE BERALDO OAB - MT17691/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos requerendo o que entender por 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-33.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS BOTELHO LUCIDOS OAB - MT0011667S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. DE OLIVEIRA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO o exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre o pedido 

de parcelamento requerido no ID 15992199, fazendo constar que o 

silêncio será presumido como concordância ao pedido em questão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DOS SANTOS (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))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CEZARIA DA SILVA SHIMOTO (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA GOMES WAKOMOIZOKERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/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))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001974-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR OAB - MT21128/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora por meio de seu advogado, para, comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 10 Dezembro de 2018 ás 

16:00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001919-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS DO FUTURO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(30 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 29 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001559-31.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO HENRIQUE FERREIRA PINTO (REQUERENTE)

ALEXANDER ALBERTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

paulo cesar de barros (REQUERIDO)

DIVINO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIRA MOURA SOARES OAB - MT0013934A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LORRAYNE GLECYA ALVES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE LIMA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Conforme já determinado na decisão do ID 14254737, 

PROMOVA-SE A EXCLUSÃO DO RECLAMANTE ALEXANDER ALBERTI DO 

POLO ATIVO DA DEMANDA. Revogo em parte e RETIFICO o despacho do 

ID 16129271, tão somente para determinar a intimação do reclamante para, 

no prazo de 10 dias, juntar aos autos planilha atualizada do valor 

executado. Havendo manifestação, conclusos para deliberações quanto 

ao pedido do ID 16112288. Decorrido o prazo, sem manifestação, ao 

arquivo. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 30 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DYONATAN SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA OAB - MT21724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (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: 8010768-36.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MACHADO CASTRO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCCHETTO OAB - MT0005258A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA MACHADO CASTRO NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NILTON SERGIO MUNSIGNATO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimo a reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre o pedido 

do ID 12599469, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002323-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada pelos Reclamados. 

INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-27.2017.8.11.0055

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:

ARMERINDO DOS SANTOS MAGALHAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando a manifestação da parte exequente no ID 15463860, 

promovo a remoção da restrição sobre o veículo descrito no ID 16960323, 

conforme extrato anexo. Após, caso nada mais seja requerido, AO 

ARQUIVO com as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011748-80.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DORI EDSON DA SILVA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT9809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

ATAFE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001861-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PASCHOAL RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(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))

 

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: 1001860-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONIVAL DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(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))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

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:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. D. L. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 156294 Nr: 3674-38.2018.811.0045

 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: VALTER KLUGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITO FINANCEIROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENIR MARIA GANZER COELHO 

FERNANDES - OAB:19107 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HILDE J. MELO 

SILVA - OAB:OAB-MT 8228, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221386

 Certifico e dou fé que impulsiono o feito e intimo as partes da decisão de 

fls. 113, conforme abaixo trancrito....Vistos etc.

I. Intimem-se as partes para ratificarem os atos praticados perante a 

Justiça Federal, no prazo de cinco diasII. E, visando ao saneamento e 

organização do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 

do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos 

pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, também no prazo de 

cinco dias:a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide, 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, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como 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) Indicarem que questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).III. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87281 Nr: 1096-78.2013.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA APARECIDA FAUSTINE BURATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLAUDIO BURATTO, MARIA 

BURATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR JOSÉ SCHWARZ - 

OAB:19656/PR

 INTIMO A HERDEIRA DO DESPACHO ABAIXO TRANSCRITO..Vistos etc.

I. Em conformidade com o despacho de fl. 143, abra-se vista dos autos 

para a herdeira de fls. 89/91, para manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias.

II. Intima-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003805-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA FRANCISCA VANSO ANTUNES (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):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003805-93.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: OLINDA FRANCISCA VANSO ANTUNES REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação 

Previdenciária de Aposentadoria Rural Híbrida proposta em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido de concessão de 

tutela de urgência. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme 

se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de Processo Civil, para o 

deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível se mostra a 

demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem o caso, tenho que a tutela de urgência vindicada não encontra 

guarida neste momento. Isso porque, segundo a legislação de regência (§ 

3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91) e o disposto nas Súmulas 149 do STJ e 27 

do TRF da 1ª Região, a comprovação da atividade rural está adstrita à 

existência de início de prova material, corroborada por prova testemunhal. 

Assim, ainda que haja nos autos início de prova material do exercício do 

trabalho rural, há que se provar também pela prova testemunhal a 

condição de segurado especial. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de 

urgência postulada, sem prejuízo da reapreciação do pedido após a 

realização da audiência instrutória. Por outro lado, quanto ao rito de 

tramitação, é cediço que a presente ação demanda celeridade processual, 

eis que se pretende adquirir a aposentadoria, para que, em tese, tenha a 

parte autora condições de subsistência. No entanto, a lei impõe 

obrigatoriamente a designação de audiência conciliatória, para que a ré 

possa oferecer a contestação e requerer as provas necessárias. No 

entanto, considerando que o instituto requerido já informou, por ofício, que 

não comparecerá ao ato, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento no princípio da 

durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), desde já deixo 

designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29/11/2018, às 

14h30min. Cite-se o Instituto requerido para que responda a presente 

ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do art. 

183 do Código de Processo Civil, bem como para intimá-lo para 

comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, rol de 

testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica advertida, 

desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. Intime-se a parte 

autora. Cumpra-se. Às providências Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002372-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUBEM HILBIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002372-54.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: RUBEM HILBIG REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Diante da necessária readequação de pauto 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 29/11/2018 às 

14:30 horas. 2. Intimem-se LUCAS DO RIO VERDE, 25 de outubro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002726-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARGIRA BERLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002726-79.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ARGIRA BERLANDA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 
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DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Ante a necessária readequação da pauto, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 29/11/2018 às 

15:00 horas. 2. Intimem-se LUCAS DO RIO VERDE, 25 de outubro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003552-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR NORMA DOERN EICHELT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003552-08.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: NAIR NORMA DOERN EICHELT REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Ante a necessária 

readequação da pauta, redesigno a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 29/11/2018 às 15:30 horas. 2. Intimem-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 25 de outubro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003228-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZAURA DOS SANTOS FERRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003228-52.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARIA IZAURA DOS SANTOS FERRO REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS 

ROBERTO COSTA Vistos etc. 1. A autora foi intimada para que 

emendasse a peça inicial, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, 

sem providência (Num. 13778371). É o breve relatório. FUNDAMENTO. 

DECIDO. 2. Não tendo a parte autora atendido a emenda à petição inicial, 

mister o seu indeferimento, nos termos do disposto no artigo 330, IV, 321, 

e 485 I, do CPC. É o caso dos autos, uma vez que a despeito de intimada, 

a parte autora não tomou as respectivas providências. 3. ANTE O 

EXPOSTO, com fundamento nos artigos retro citados, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito. 3.1. Sem sucumbência ante a 

gratuidade da Justiça que ora resta deferida. 3.2. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, após as baixas e anotações de estilo. 3.3. 

Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 

06 de Agosto de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000024-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDVILSON BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000024-97.2017.8.11.0045 

AUTOR: EDVILSON BISPO DA SILVA RÉU: VIVO S.A. Vistos. 1. 

Manifeste-se o embargado acerca dos embargos de declaração retro, no 

prazo de 05 dias, nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC. 2. Após, com 

ou sem resposta, concluso para decisão. 3. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde, 05/02/2017. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de 

Direito (assinatura digital)

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24831 Nr: 2626-30.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOELITA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ELIZA MATTOS - 

OAB:32438/PR, Regisson José de Castro - OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416-MT

 Intimação do(a) Dr(a).VANIA FATIMA VIAN), OAB-MT Nº 25350/B, nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo em 

vista que estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 10439 Nr: 1836-85.2003.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIR LOPES PEREIRA, ADELMO LOPES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 21074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:5368-MT

 INTIMO a parte exequente para promover o andamento do processo no 

prazo de 05 (cinco)dias.

5ª Vara

Intimação

Intimação 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)

 

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), 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001943-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VOLNEI ANTONIO LUTKEMEYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001943-87.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VOLNEI ANTONIO 

LUTKEMEYER REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., VIA 

VAREJO S/A Vistos. I.Relatório. Dispensando o relatório na forma do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, 

que o feito comporta julgamento antecipado, consoante disposição dos 

artigos 355, inc. II e 344 do Código de Processo Civil, uma vez que a parte 

ré, citada, deixou de comparecer á sessão de conciliação, razão pela qual 

decreto-lhe a revelia, reputando-se verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Com efeito, a revelia não induz 

necessariamente a procedência do pedido, mas apenas o reconhecimento 

como verdadeiros os fatos narrados, devendo o julgador proceder a uma 

análise em conjunto com os demais elementos de convicção nos autos. 

Assim, em que pese a revelia da reclamada o pedido é improcedente. 

Analisando os documentos que instruem o pedido, é possível constatar 

que o reclamante não comprovou que efetuou a compra no site oficial da 

reclamada, prova esta que, não obstante tratar-se de relação consumo, 

competia ao autor (art. 373, I, do CPC). O boleto pago pelo autor embora 

conste código de barras, não é possível saber a identificação do 

beneficiário do crédito. Além disso, o boleto também não possui o “URL” do 

site, de maneira que não se pode afirmar que o reclamante realizou a 

compra no site da requerida. Pelo contrário, o documento juntado com o 

pedido (Id. 13287817) trata-se de site diverso daquele disponibilizado pela 

requerida nos anúncios e vendas de seus produtos. Acrescente-se que o 

reclamante não trouxe nenhum documento de acompanhamento de pedido 

gerado após a realização da compra, documento essencial para 

comprovar suas alegações. Soma-se a isso, o valor pago pelo produto 

que é muito inferior ao valor real de mercado. O produto adquirido possui 

valor de mercado aproximado de R$ 3.799,00 (três mil, setecentos e 

setenta e nove reais), preço muito superior ao que foi pago pelo 

reclamante. Logo, entendo que o autor foi vítima de golpe praticado por 

terceiro que não pode não pode ser imputada à reclamada, uma vez que 

inexiste nos autos prova de que o autor utilizou-se do site de compras 

tenha da requerida. O entendimento jurisprudencial converge no sentido 

de não ser possível a responsabilização de uma empresa devido à fraude 

perpetrada por terceiro. Por outro lado, o consumidor deve precaver-se ao 

realizar compras pela internet, em especial, quando o preço anunciado 

encontra-se em total discrepância com os preços praticados no mercado, 

o que é a hipótese dos autos. Assim, de rigor a improcedência dos 

pedidos. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na reclamação cível proposta por VOLNEI ANTÔNIO 

LUTKEMEYER em desfavor de CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A. e, 

consequentemente, revogo a liminar concedida (Id. 13305224) nos autos, 

e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). 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, 25 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, 26 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010866-56.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO GABRIEL CHIARELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO MARCELO ANCINI (EXECUTADO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 13/12/2018 Hora: 

16:15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002143-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE MELLO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO POSITIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que em cumprimento ao mandado extraído do processo nº 

1002143-94.2018.8.11.0045 compareci ao endereço indicado no mandado 

e ali no dia 21/08/2018 observado as formalidades legais EFETUEI A 

CITAÇÃO da parte requerida JOÃO JOSE MELLO DE ALMEIDA, 

cientificando-o de todos os termos e conteúdos do presente mandado, 

que li, aceitando cópia da contrafé, exarando sua assinatura no mandado. 

Diante do exposto, devolvo o mandado para os devidos fins. O referido é 

verdade e dou fé. LUCAS DO RIO VERDE/MT, 21 de agosto de 2018. 

MAURICIO CHRISTIANO MAZZARDO Oficial de Justiça SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003011-43.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABEGG COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E BORRACHARIA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

devolução cp

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010891-35.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEAMARA MONICA HILLMANN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO POSITIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico e dou fé, que em diligência ao endereço do mandado intimei 

Cleamara Monica Hillmann. LUCAS DO RIO VERDE/MT, 20 de agosto de 

2018. LETICIA DA SILVA GOMES Oficial de Justiça SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002554-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOLIVAN BRUCE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SIDNEIA ADRIANA FAVERO OAB - MT0005220A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR ROMAN ROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002554-74.2017.8.11.0045. REQUERENTE: DOLIVAN BRUCE DOS 

SANTOS REQUERIDO: WILMAR ROMAN ROS Vistos. I. Relatório. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

É fato incontroverso que a colisão ocorreu no cruzamento da Avenida 

Ângelo Antônio Dal’Alba com a Rua Cedro sentido bairro Imperial, na 

cidade de Lucas do Rio Verde, no momento em que o veículo conduzido 

pelo autor trafegava pela via e que o veículo conduzido pelo reclamado 

invadiu a pista na qual trafegava do veículo do autor, sem atentar-se para 

a placa de sinalização. A dúvida se colocou na responsabilidade pelo 

evento. O reclamante afirmou que o requerido ingressou na pista 

preferencial sem atentar-se para a placa de sinalização, já que a pista na 

qual trafegava o autor era preferencial e, portanto, obrigatoriamente o 

requerido deveria parar e aguardar o momento de ingressar na avenida. O 

requerido, por sua vez, não negou que a pista na qual trafegava o veículo 

conduzido pelo autor era preferencial; mas limitou-se a defender culpa 

concorrente de ambos os condutores, sobretudo porque o autor não 

observou o limite de velocidade exigido no trecho, assim como alegou que 

no momento da colisão estava chovendo, o que exigia maior atenção aos 

motoristas. Sem dúvida, no trânsito exige-se atenção dos condutores de 

veículos, seja em dias com chuva ou em dias seco. Porém, isso não retira 

o dever de cuidado e atenção para a sinalização de trânsito nas ruas. 

Caracterizada a culpa do requerido nos termos dos artigos 34 e 36 do 

Código de Trânsito Brasileiro. Dispõem os artigos citados que sempre que 

o condutor queira executar uma manobra deverá se certificar de que pode 

executá-la sem perigo para os demais usuários da via que seguem, 

precedem ou vão cruzar com ele, devendo, ainda, dar preferencial, ao 

ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro, aos veículos e 

pedestres que por ela estejam transitando. Presentes o ilícito, o dano e o 

nexo causal, de rigor a procedência do pedido indenizatório, nos termos 

dos artigos 186 e 927 do Código Civil, sobretudo em razão da culpa 

presumida do requerido que não observou o dever objetivo de cuidado ao 

ingressar na pista de rolamento preferencial sem atentar-se para a 

sinalização de trânsito. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA PISTA 

PREFERENCIAL – COLISÃO QUE ACARRETOU GRAVES LESÕES À 

AUTORA – ACIDENTE CAUSADO POR CULPA EXCLUSIVA DO 

MOTORISTA DA EMPRESA RÉ – DEVER DE INDENIZAR – PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR – 

RECURSO DESPROVIDO.Presente o nexo causal entre a conduta ilícita 

consistente na falha humana do condutor do veículo da apelante que 

causou o acidente que ocasionou graves lesões na vítima, inclusive de 

ordem estética e o dano experimentado por ela, o dever de indenizar é 

medida que se impõe.A indenização por dano moral fixada com 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em 

consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de 

Justiça não merece reparo. (Ap 163391/2015, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 05/07/2016) Ressalte-se que a 

preferencial era do autor e ao requerido incumbia aguardar o fluxo de 

tráfego para, somente após, ingressar na avenida ou fazer a conversão 

desejada. Assim, ficou evidente que o requerido não tomou os cuidados 

necessários ao cruzar a via preferencial interceptando a trajetória do 

veículo conduzido pelo reclamante. A velocidade excessiva alegada pelo 

requerido, não ficou demonstrada nos autos. Ademais, a obrigação era do 

requerido e não do autor que circulava livre por avenida que tem 

preferência de passagem. Aliás, não há nem mesmo imputar qualquer 

responsabilidade ao autor por trafegar em velocidade incompatível com o 

local, se a causa determinante do acidente foi a própria conduta 

imprudente do requerido ao adentrar a via preferencial interceptando a 

trajetória do veículo que trafegava na via preferencial. Urge lembrar que a 

presunção júris tantum somente é ilidida por prova em contrário. Assim, ao 

adentrar a via preferencial presume-se ter agido com culpa do motorista 

que, sem observar as devidas cautelas, prossegue com a marcha de seu 

veículo, dando causa ao acidente. No contexto dos autos, muito embora o 

excesso de velocidade seja, por si só, um ilícito administrativo, não há 

como presumir a sua participação culposa na apuração da 

responsabilidade civil apenas com base em tal assertiva, haja vista que as 

circunstâncias do evento indicam a culpa autônoma e decisiva do 

requerido ao adentrar a via preferencial sem tomar as devidas cautelas, 

interceptando a trajetória do veículo conduzido pelo autor que, como tal, 

prepondera sobre eventual excesso de velocidade que nem sequer ficou 

comprovado. Assim, fixada a culpa exclusiva do requerido pela colisão, 

não há falar em culpa concorrente. Por outro lado, havendo prova quanto 

à existência do prejuízo material no veículo conduzido pelo reclamante, 

impõe-se ao requerido o dever de indenizar. A indenização deverá 

observar o orçamento de menor valor, sendo no caso R$ 9.405,44 (nove 

mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos) referente 

aos danos materiais para o conserto do veículo. Da mesma forma, 

devidamente comprovado o dano material decorrente do serviço 

especializado no veículo impõe-se ao requerido o dever de ressarcimento, 

o que totaliza R$ 5.137,94 (cinco mil, cento e trinta e sete reais e noventa 

e quatro centavos),e não o valor pretendido pelo autor; ressaltando que 

para efeito de ressarcimento dos danos causados em acidente de 

veículos automotores, é desnecessária a juntada de nota fiscal relativa ao 

efetivo pagamento dos reparos. Por fim, quanto aos danos morais 

pleiteados pelo autor entendo que são devidos. Participar de um evento 

dessa natureza, induvidosamente, causa trauma psicológico, do qual 

decorre o dano moral. Quando o prejuízo experimentado pela vítima não 

repercute na órbita de seu patrimônio, diz-se que o dano moral. Danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem; são aquelas que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhes constrangimentos, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas. Afiguram-se relevantes as sensações experimentadas pela 

vítima, ocasionadoras do dano moral. Por outro lado, o dano moral se 

assenta no grau de perigo vivenciado pelo autor, o trauma causado e 

outros fatores, como o de servir de desestímulo ao requerido à prática de 

novo ilícito, e de compensação amenizadora. É a determinação dos danos 

morais pela técnica do valor de desestímulo. Além disso, os danos morais 

independem de prova. Devem ser fixados em valor suficiente para inibir 

novas condutas lesivas. Assim, o dano moral tem, caráter punitivo para o 

ofensor e compensatória para a vítima, sendo que, para sua fixação, além 

do grau de culpa, é necessário ainda anotar a gravidade, a extensão, a 

repercussão da ofensa e a intensidade do prejuízo acarretado à vítima, 

devendo ser estabelecidos segundo as condições econômicas e sociais 

da partes, sem aviltar o direito do indenizado nem mesmo propiciar-lhe 

enriquecimento indevido, de modo que fixo a condenação em R$ 3.000,00 

(três mil reais). Seguindo os critérios enunciados no caso em análise, se 

afigura equilibrada e atende as justas pretensões do autor, cujo valor se 

ajusta as condições financeiras do requerido, ressaltando, por outro lado, 

que de acordo com a jurisprudência sufragada pelo Superior Tribunal de 

Justiça a fixação de indenização a título de dano moral inferior ao 

pretendido pela parte não implica em sucumbência recíproca. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na reclamação cível proposta por DOLIVAM BRUCE 

DOS SANTOS em desfavor de WILMAR ROMAN ROS para: (I) CONDENAR 

o requerido ao pagamento da quantia de R$ 14.544,38 (quatorze mil, 

quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos) a título de 

dano material, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir da 

data do desembolso (Súmula 43 do STJ), e juros de mora de 1% (um por 

cento) a.m., a partir da citação e; (ii) CONDENAR o reclamado ao 

pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

compensação pelos danos morais experimentados pelo reclamante, sobre 

o qual sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por 

cento) a.m., conforme norma do art. 406, do Código Civil, combinado com o 

art. 161, § 1º do CTN, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 

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. 

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 
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posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – (MT), 18 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, 18 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003290-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCI LUCIA CARDOSO (REQUERIDO)

FELIPE CARDOSO (REQUERIDO)

VANDERLEI CEZAR CARDOSO (REQUERIDO)

FELIPE CARDOSO - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 18/12/2018. às 13:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003291-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE CARDOSO (REQUERIDO)

DULCI LUCIA CARDOSO (REQUERIDO)

FELIPE CARDOSO - ME (REQUERIDO)

VANDERELI CEZAR CARDOSO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 18/12/2018. às 13:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003292-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE CARDOSO - ME (REQUERIDO)

DULCI LUCIA CARDOSO (REQUERIDO)

FELIPE CARDOSO (REQUERIDO)

VANDERELI CEZAR CARDOSO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 18/12/2018. às 14:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003293-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCI LUCIA CARDOSO (REQUERIDO)

VANDERELI CEZAR CARDOSO (REQUERIDO)

FELIPE CARDOSO - ME (REQUERIDO)

FELIPE CARDOSO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 18/12/2018. às 14:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003303-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCI LUCIA CARDOSO (REQUERIDO)

VANDERELI CEZAR CARDOSO (REQUERIDO)

FELIPE CARDOSO (REQUERIDO)

FELIPE CARDOSO - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 18/12/2018. às 14:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26982 Nr: 1039-36.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIS ADRIANO DI DOMENICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA FREY BELCHIOR, JOÃO BATISTA 

BELCHIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - OAB:8337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIO DE ABREU 

FERNANDES - OAB:53337-RS

 Vistos.

Indefiro o pedido constante às fls. 319, item “c”, em razão de ferir o direito 

de ir e vir, disposto no art. 5º da Constituição Federal.

Vejamos um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Execução de título executivo extrajudicial. Pedido de adoção de medidas 

coercitivas com fundamento no art. 139, IV, do CPC. Suspensão da CNH 

da executada. Descabimento. Medida desproporcional e que não assegura 

diretamente a efetividade da execução. Indeferimento. Recurso 

desprovido.  (TJ-SP, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 

2121817-70.2018.8.26.0000 SP 2121817-70.2018.8.26.0000, Relator: 

Milton Carvalho, data de julgamento: 13 de Julho de 2018, 36ª Câmara de 

Direito Privado, data de publicação: 13 de Julho de 2018).

 A liberdade de locomoção é um direito fundamental, e não pode ser 

restringida sem que seja respeitado o devido processo legal.

 Defiro a inclusão do nome da executada no cadastro de proteção ao 

crédito.

Defiro a pesquisa de informações de bens e renda por meio do Infojud.

Defiro a expedição da carta precatória, em não havendo sucesso nas 

diligências anteriores, para fim de penhora, remoção e avaliação de 

quantos bens bastem para saldar o débito, no endereço constante às fls. 

320.

Defiro atualização de dado do procurador, para que as intimações sejam 

exclusivamente no nome de ABEL SGUAREZI OAB/MT 8.347.

As providências.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 16157 Nr: 68-56.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS FOGAÇA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249-MT

 Vistos.

Verifica-se nos autos que houve a sentença declarando extinto o 

processo no dia 16/05/2018 e posteriormente houve a juntada do 

demonstrativo de atualização do débito que foi protocolada no dia 
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03/08/2018, sendo assim intempestivo.

Certifique-se o trânsito em julgado.

 Cumpra-se, a sentença às fls.126 (a numerar).

 Após arquive-se.

6ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 85289 Nr: 4867-98.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL CASAGRANDE-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B, TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - 

OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Vistos.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação da parte exequente, 

nos termos da decisão de pp. 84/85.

Proceda-se a escrivania com o apensamento do presente feito aos autos 

n° 76-52.2013.811.0045 (Código 86282).

Por fim, efetue-se o cadastro do advogado da parte execuatada (p. 73) no 

sistema Apolo, para que receba as notificações e intimações dos atos 

processuais. Anote-se.

Após, voltem conclusos para deliberação.

Intimem-se, cumpra-se às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 24039 Nr: 1881-50.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTTONFARDO ARAMES LTDA, MARCELO BERTOLDO 

BARCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLE MEDEIROS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:5665/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO DE MELLO - 

OAB:137705/SP

 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, registro de penhora sobre o veículo 

de propriedade da executada, qual seja, M. BENZ/L 2217, placa: 

ADD-8759, conforme indicado pelo exequente à p. 232, item “a” (extrato 

em anexo).

Justifico que realizei também, nesta data, pesquisa através do sistema 

INFOJUD, conforme requerido à p. 222-verso, item “d”, eis que quando da 

análise daquele pedido, me entrava sem acesso ao referido sistema 

(decisão de p. 224).

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.

No mais, determino que todas as intimações e publicações se façam 

conforme requerido à p. 232-verso. Anote-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 27316 Nr: 1254-12.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

FERRARIN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI, MIRIAN ADRIANI SCHVINN 

ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235, MARIO EDUARDO DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelos executados 

(pp. 310/324), contra a decisão proferida as pp. 306/309, aduzindo que a 

decisão partiu de premissa equivocada nos seguintes pontos: 1) que a 

comunicação da averbação premonitória é um dever da parte e sua não 

comunicação no prazo enseja o cancelamento, conforme previsão contida 

no art. 828, § 1° e 3°, do CPC; 2) que a exequente realizou averbação 

premonitória sobre o valor total da divida, ou seja, no valor de R$ 

554.400,00, sem abatimento das 5000 sacas de soja paga; 3) Diz que a 

questão da duplicidade de execução esta sendo discutida nos embargos 

(Cod. 32360), ainda em tramite perante este r. Juízo; 4) que muitas das 

averbações existentes nas matriculas dos imóveis já foram canceladas, 

de modo que não prospera a alegação de que existem diversa penhora e 

hipotecas sobre os imóveis.

Assim requer que seja acolhido os embargos, para que defira o pedido de 

cancelamento das averbações premonitórias realizadas sobre os imóveis.

Instada a embargada a se manifestar assim o fez as pp. 333/337, 

requerendo o não acolhimento dos embargos de declaração e as pp. 

326/332, junta novos cálculos do valor atualizado da divida.

Vieram os autos conclusos.

É breve o relato necessário. Fundamento. Decido.

Pois bem. Primeiramente importa destacar as peculiaridades dos embargos 

de declaração.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil dita as possibilidades em que os 

embargos de declaração se amoldam, 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.”

Em regra, a função dos embargos de declaração não é a de modificar o 

resultado da decisão, fazendo com que a parte que perdeu se torne a 

vencedora e vice versa, pois essa não é a função típica dos embargos.

Os objetivos típicos dos embargos são: a) esclarecer obscuridade; b) 

eliminar contradição; c) suprir omissão; d) corrigir erro material.

Sobre o a matéria, discorre o ilustre doutrinador Humberto Theodoro 

Junior:

“O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a 

existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão de 

algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro 

material (NCPC, art. 1.022, I, II e III). 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. Tratando-se de 

erro material, o juiz irá corrigi-lo. Em qualquer caso, a substância do 

julgado será mantida, visto que os embargos de declaração não visam à 

reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma 

alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de 

eliminar omissão ou contradição. 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. As 

eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além 

do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, 

ao suprimento da omissão ou à correção do erro material.” (Humberto 

Theodoro Júnior. 48. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.062-1.063).

No mesmo sentido, destaco as lições de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (Novo Código de Processo Civil 
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comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 953-954), os quais lecionam que as 

hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, tem-se obscuridade 

quando há comprometimento da adequada compreensão da ideia exposta 

na decisão judicial. A decisão contraditória encerra duas ou mais 

premissas ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. Por sua vez, o erro 

material, configura-se quando o ato judicial contém falha de expressão 

escrita.

A parte embargante argumenta que o entendimento desse Juízo foi omisso 

e contraditório, contudo, nota-se da explanação dos motivos ensejadores 

dos embargos interpostos, que se trata de mero descontentamento com o 

mérito da decisão, pretendendo assim, a rediscussão de pontos já 

analisados, descabendo, portanto, a interposição do embargo manejado.

 Entremente, entendo que a decisão proferida, não partiu de premissa 

equivocada, até porque a penalidade a que o embargante se refere, 

prevista no §3º, do art. 828, do CPC, se refere exclusivamente aos termos 

do §2º, do mesmo artigo, ou seja, uma vez formalizada a penhora o 

exequente deverá providenciar, no prazo de 10(dez) dias, o cancelamento 

das averbações premonitórias e, caso não o faça, o juiz assim o 

determinará, portanto os termos do paragrafo 1º, não possui qualquer 

penalidade, conforme muito bem fundamentado em jurisprudências já 

consolidadas de nossos tribunais, de modo que indefiro tal pedido.

No que se refere aos cancelamentos da maioria das averbações, estas 

não tem o condão de modificar o que fora decidido, consigno ainda, que 

os reais valores dos imóveis, somente poderá se averiguado, após as 

devidas avaliações, que já foi determinada na decisão impugnada, 

momento em que a redução da penhora poderá ser efetivada até de oficio, 

de modo que indefiro mais este pedido.

Já no que diz respeito ao pedido de reconhecimento de duplicidade de 

execução, a decisão foi bem clara, e não verifico a existência de qualquer 

omissão ou contradição.

 Posto isto, REJEITO os embargos de declaração interpostos.

Homologo os cálculos apresentados as pp. 326/332, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.

Cumpra-se o dispositivo da decisão proferida as pp. 309, itens “1” ao “3”.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93273 Nr: 474-62.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOMAS AUGUSTO CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 Certifique-se o decurso de prazo recursal do Agravo de Instrumento de 

pp. – 544/550.

Após, transito em julgado, defiro o pedido de pp. 538, item A.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 119395 Nr: 208-07.2016.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FABIANO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora para dar andamento ao feito 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96206 Nr: 4694-78.2014.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdS, JHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição, conforme determinado pela Portaria n.º 

002/2016/GAB/1º Vara, datada de 03 de Agosto de 2016.

 Analisando os presentes autos, verifica-se que, imediatamente antes de 

serem eles conclusos ao gabinete para o início dos trabalhos 

correicionais, já fora proferido provimento jurisdicional que, ainda, 

encontra-se pendente de cumprimento pela parte ou impulsionamento pela 

Secretaria Judicial.

 Diante do exposto, determino que seja cumprida a 

decisão/despacho/sentença anteriormente proferida.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001281-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ATLETICA AGUA BOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu advogado constituído, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito em termos 

de prosseguimento.

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

Processo Número: 1000560-83.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. S. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu advogado habilitado, do inteiro teor da R. Sentença proferida nos 

autos (Id 16063365), que segue vinculada, para os fins legais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001382-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

C. O. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELUZANIA LUENIZA PEREIRA DA SILVA OAB - MT0009673A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. B. C. (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu advogado constituído, do inteiro teor da R. Sentença prolatada nos 

autos, juntada sob o Id nº 15693604, que segue vinculada, para os fins 

legais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001365-02.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO LOPES BOLZAN (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu advogado habilitado, do inteiro teor da R. Sentença prolatada nos 

autos (Id 15694708), que segue vinculada, para os devidos fins legais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001221-28.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SANTANA FREITAS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu advogado constituído, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova o pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes 

ao(s) mandado(s) de citação a ser expedido(s) nos autos, devendo ser 

colacionado ao feito, comprovante/recibo e a guia respectiva, ou 

possibilite meios para o devido cumprimento do mesmo. O pagamento 

deverá ser efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 

07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOZAM DA CRUZ SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (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))

 

Referência: autos n.º 1000363-94.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARIOZAM DA CRUZ SANTIAGO Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de 

setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOZAM DA CRUZ SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (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))

 

Referência: autos n.º 1000363-94.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARIOZAM DA CRUZ SANTIAGO Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 
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avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de 

setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOZAM DA CRUZ SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (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))

 

Referência: autos n.º 1000363-94.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARIOZAM DA CRUZ SANTIAGO Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de 

setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOZAM DA CRUZ SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (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))

 

Referência: autos n.º 1000363-94.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARIOZAM DA CRUZ SANTIAGO Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 
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informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de 

setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-79.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BATISTA MEDEIROS (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: 1001387-94.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE GASPERINI KNOPF (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: 1000420-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ILAIR OLIVEIRA (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: 1000784-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSENI SILVERIO DA SILVA DOS SANTOS CARDOSO (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/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: 1000421-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA RODRIGUES TEIXEIRA (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: 1000867-03.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender 

de direito. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-96.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAYLAN PEREIRA DOS SANTOS (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, requerer o que entender 

de direito. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-88.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA OLIVEIRA SANTOS (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, requerer o que entender 

de direito. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA PEREIRA DA SILVA (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: 1000878-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/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: 1000840-20.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE LOHAINE CAMPOS DE JESUS (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))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do advogado(a) do 

REQUERIDO para que, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender 

de direito. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENIOMAR ALVES DOS SANTOS (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/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: 1000831-58.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MOISES QUINTANA (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))

 

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: 1000795-16.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-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))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do advogado(a) do 

REQUERIDO para que, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender 

de direito. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-16.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FONTOURA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do advogado(a) do 

PROMOVENTE para que, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-02.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DOS SANTOS CARDOSO (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001629-53.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR JOSE PEREIRA (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):

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 

Referência: autos n.º 1001629-53.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ITAMAR 

JOSE PEREIRA Analisando os autos, verifica-se que o patrono da parte 

autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes 

autos em conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, 

justificando para tal que a procuração anexada aos autos daria ao 

advogado poderes para receber. É certo que tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo do Conselho 

Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o qual a 

procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 
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valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 26 de outubro de 

2018 JEAN LOUIS MAIA DIAS Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000861-93.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MARIOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO BRAGA VILELA OAB - MT21731/O (ADVOGADO(A))

EIDILAINE CARLA VILELA CARRIJO OAB - MT23681/B (ADVOGADO(A))

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CEZAR SLEUTJES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 

Referência: autos n.º 1000861-93.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: MARIA 

RITA MARIOTTO Inicialmente, determino que o trâmite processual ocorra 

sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau de jurisdição, 

conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, 

de 26 de Setembro de 1.995. Estando o feito, aparentemente, em 

conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil) e tendo o exequente apresentado-se como o 

credor à quem a lei confere o título executivo (artigo 778 caput), cite-se o 

executado, nos termos do artigo 238 caput do diploma referido, para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal e será 

perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento (artigo 18, inciso 

I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do executado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue na ao 

encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual (artigo 18, 

inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso II, do 

diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como 

finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 827, 

parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem para a 

garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e honorários 

advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele previsto no 

artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso intencione o 

executado apresentar embargos à execução, deverá a parte fazê-lo no 

bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a efetivação de 

penhora de bens/valores, e após a consecução de audiência de 

conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não ocorrendo o 

pagamento, independentemente de nova deliberação, intime-se o 

exequente para postular por típicas medidas executórias. Cumpra-se. 

Água Boa, 29 de outubro de 2018 JEAN LOUIS MAIA DIAS Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000592-57.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS MUFFATO CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA MARIA PINHEIRO POLONIO RENZETTI OAB - PR15746 

(ADVOGADO(A))

NELTO LUIZ RENZETTI OAB - PR15750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

Erro de intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} ': 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1000592-57.2018.8.11.0020 

Valor da causa: $20,724.22 ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: IRMAOS MUFFATO CIA LTDA Endereço: 

Av. Salin Farah Maluf, 170, JARDIM ELDORADO, PRESIDENTE PRUDENTE - 

SP - CEP: 19026-140 POLO PASSIVO: Nome: PEDRO LUIZ FERREIRA 

Endereço: S/N, s/n, Fazenda Chororó, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para 

efetuar no prazo 05 (cinco) dias, o pagamento da diligência do oficial de 

justiça no valor de XXXXX, conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por 

depósito junto à central de processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acesar o 

site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", 

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). , 30 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: 1000332-77.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - RJ84676 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIBER SOUSA BORGES (RÉU)

VANDERLEI LUIZ MARQUES (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 VAN LÚCIO 

AMARANTE PROCESSO n. 1000332-77.2018.8.11.0020 Valor da causa: 

$33,770.06 ESPÉCIE: [SEGURO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: GENERALI BRASIL SEGUROS S A Endereço: AVENIDA RIO 

BRANCO, 128, 4 Andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20040-002 

POLO PASSIVO: Nome: GLEIBER SOUSA BORGES Endereço: Rua 

Marechal Rondon, 1166, Dom Bosco, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 Nome: VANDERLEI LUIZ MARQUES Endereço: Rua Marechal 

Rondon, 1166, Dom Bosco, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria como advogado 

da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, referente ao cumprimento do 

mandado de Intimação das partes para audiência de Conciliação 

designada para o dia 26/11/2018 às 13:00 horas, conforme decisão em 
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anexo. A guia para o recolhimento deve ser obtida junto à Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br, link "emissão de guias 

on-line", "diligência/emissão de guia de diligência" e o comprovante do 

pagamento deve ser juntado aos autos, no mesmo prazo. Alto 

Araguaia-MT, 30 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.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000462-67.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SERGIO SIMOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRON COELHO VILELA OAB - MS3735 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE VALERIA DA SILVA SIMOES (RÉU)

FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000462-67.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): BENEDITO SERGIO SIMOES RÉU: JOSIANE VALERIA DA SILVA 

SIMOES, FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO Vistos. 1. Trata-se de 

ação de interdito proibitório proposta por BENEDITO SÉRGIO SIMÕES em 

desfavor de JOSIANE VALERIA DA SILVA SIMÕES e FRANCISCO SIMÕES 

DE MELLO, todos qualificados nos autos. 2. Deferida a tutela de urgência, 

aportou aos autos pedido de reconsideração pela parte requerida. 3. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 4. 

Primeiramente, para elucidação da questão, o ius possessionis é o direito 

de posse, ou seja, é o poder sobre a coisa e a possibilidade de sua 

defesa por intermédio dos interditos (interdito proibitório, de manutenção 

da posse ou de reintegração de posse). Trata-se de conceito que se 

relaciona diretamente com a posse direta e indireta. 5. No caso em tela, 

cuida-se de ação de interdito proibitório, cabível em caráter preventivo, 

visando impedir a concretização de esbulho ou turbação que ameaçam a 

posse. Referida medida não se confunde com a ação de reintegração ou 

manutenção de posse. 6. A propósito, a tutela de urgência deferida 

restringe-se à autorização para realização de georreferenciamento do 

imóvel descrito na matrícula 5.599 do RGI desta comarca, denominada 

Fazenda Vale do Taquari (Serra Vermelha/Santa Margarida), o que não 

impedirá o exercício da posse direta até então praticada pelo requerido, 

não havendo falar em reintegração ou manutenção de posse em favor do 

requerente. 7. Noutro giro, os fatos aventados pelo requerido de que o 

endereço indicado na exordial não se refere à matrícula n. 5.599 do RGI 

desta Comarca não se confundem com a ordem emanada por este juízo, 

posto que a tutela de urgência deferida deve ser cumprida no endereço 

constante da matrícula em comento. 8. Ante o exposto, Cumpra-se a 

decisão anterior, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33980 Nr: 1515-47.2011.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FERNANDO DAVID DE OLIVEIRA, ALEX 

VICENTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Ré para, no prazo de 5 dias, apresentar memoriais 

finais.

Alto Araguaia - MT, 29 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58704 Nr: 1445-25.2014.811.0020

 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: VILMA FERREIRA DOS SANTOS CARRIJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE 

BRANCA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em observância 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 cumprimento a fim de 

intimação à parte recorrida para, no prazo de 15 dias, apresentar 

contrarrazões recursais, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

 Alto Araguaia - MT, 29 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 55598 Nr: 1323-46.2013.811.0020

 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: Jeferson de Souza Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em observância 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 cumprimento a fim de 
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intimação à parte recorrida para, no prazo de 15 dias, apresentar 

contrarrazões recursais, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

 Alto Araguaia - MT, 29 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 93489 Nr: 1511-63.2018.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BATISTA DE MORAIS, CREUZA NUNES 

FERREIRA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, advogado da parte Exequente, INTIMADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça no valor de R$ 3,00/km (três reais por quilômetro rodado) por 

ato, conforme Provimento n° 07/2017-CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), link "emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 67635 Nr: 3282-81.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARTINS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT

 Autos n. 3282-81.2015.811.0020 (cód. 67635).

Vistos.

1 Tendo em conta que o reeducando foi transferido para a Cadeia Pública 

de Alto Garças/MT, EXPEÇA-SE carta precatória ao juízo da comarca de 

Alto Garças/MT para a realização de audiência de justificação.

2. Após, FAÇAM-ME conclusos, com urgência.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário, com urgência.

 Alto Araguaia/MT, 29 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 14146 Nr: 464-11.2005.811.0020

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL BEZERRA BONFIM (espólio), ISMAEL BEZERRA 

BONFIM FILHO, CONSUELO APARECIDA BEZERRA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, ENE MAIA TIMO - OAB:22017/GO, MARLON ARTHUR 

PANIAGO DE OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, encaminho esta certidão ao DJE, a fim 

de intimar o advogado, Marlon Arthur Paniago de Oliveira, a proceder a 

devolução dos autos, no prazo de 24h, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do art. 234 do CPC, o que faço com espeque 

no item 4.8.15, da CNGC.

Alto Araguaia - MT, 29 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010081-72.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SOUZA DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mie Ninomiya OAB - MT0013559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010081-72.2013.8.11.0020; Valor causa: R$ 6.893,33; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: FABIANA SOUZA DE ANDRADE Parte Ré: EXECUTADO: 

VIVO S.A. Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9099/95. DECIDO. 2. A parte executada informou o pagamento do saldo 

remanescente conforme demonstra no movimento Num. 12349177. 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. 

12349177, 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. 

ALTO ARAGUAIA, 12 de abril de 2018. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000005-35.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALIOMAR BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT0002644A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO BORGES DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000005-35.2018.8.11.0020; Valor causa: R$ 1.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM 

COBRANÇA (94)/[DESPEJO PARA USO PRÓPRIO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ALIOMAR BORGES DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: 

PAULO ROBERTO BORGES DOS SANTOS Vistos. 1. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. De 

acordo com o artigo 3º da Lei n. 9.099/95, inciso III os juizados especiais 

têm competência para julgar e processar causas versando sobre despejo, 

somente quando este for para uso próprio. 4. Assim, consigno que 

conforme dispositivo citado alhures não é de competência deste juizado 

processar e julgar a presente demanda, vez que pretende o despejo do 

reclamada para fins diversos. 5. Ante ao exposto JULGO EXTINTO ESTE 

FEITO, sem julgamento de mérito, com fundamento no que dispõe o art. 3º, 

I da Lei n. 9.099/95, c/c o art. 485, IV do CPC. 7. Sem custas e honorários 
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advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 8. Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 9. Homologada e 

transitada em julgado, expeça-se o necessário. 10. Após, REMETAM-SE 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 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. ALTO 

ARAGUAIA, 12 de abril de 2018. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010303-35.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(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 ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010303-35.2016.8.11.0020; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DORALICE FRANCA DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Vistos. Trata-se de reclamação cível na qual objetiva a parte autora a 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais em decorrência da inscrição do seu nome nos cadastros de 

inadimplentes por dívida que alega ilegítima. Em sua contestação, a 

reclamada limita-se a aduzir que não houve qualquer prática ilícita de sua 

parte, uma vez que, não tendo detectado o pagamento feito pela parte 

autora em seu sistema, a negativação foi lícita. Pugnou ainda pela 

condenação da reclamante em litigância de má-fé, bem como ao pedido 

contraposto, qual seja, o pagamento das faturas em atraso. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Resumidamente, aduz a parte reclamante que teve o seu 

nome negativado por dívida que não fez com a reclamada. Destarte, como 

a reclamada não produziu prova de fato impeditivo ou extintivo do direito 

da reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo 

Civil, cabe a ela a responsabilidade pelo fato danoso à honra da mesma. 

Assim, em simples analise, sem a devida resistência, uma vez que as telas 

sistêmicas não são suficientes para demonstrar a legitimidade do débito, 

vejo que presentes o ato ilícito e o nexo de causalidade cumpre-nos 

verificar a ocorrência do dano. Nessa esteira, ressalto que a unidade 

consumidora na qual foram registrados os apontamentos, tem registro no 

seu n. 157429, sendo que a reclamante acosta fatura como comprovante 

de residência, a unidade consumidora n. 157430, portanto, diversa da 

discutida nestes autos. A inteligência do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos 

mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Ressalto 

que o caso apresentado trata de relação de consumo, haja vista que a 

empresa reclamada se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

reclamante como destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 

3º), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do 

Consumidor, em especial aquele que prevê em favor do consumidor a 

inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança nas suas 

alegações ou for ele hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou 

seja, independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 

14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre 

o evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Portanto, 

comprovada a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Ressalto ainda que nos processos citados 

pela parte reclamante e reclamada, foram realizados acordos nos quais os 

débitos foram baixados. Outrossim, haja vista a ilegitimidade da 

negativação lançada em nome da parte autora, o pedido contraposto 

realizado pela ré mostra-se indevido, caminhando em mesmo sentido o 

pedido para condenação por litigância de má-fé. Diante do exposto, à vista 

das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de 

Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a 

pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, 

do STJ), bem como DECLARO a inexistência dos débitos objeto desta lide 

e JULGO IMPROCEDENTES o pedido contraposto e de litigância de má-fé 

realizados pela ré. 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. ALTO ARAGUAIA, 12 de abril de 2018. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-77.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ENOCK ROMUALDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCADISTA BURITI EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ULISSES SOUZA PIMENTEL OAB - GO32423 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010048-77.2016.8.11.0020; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 
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Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ENOCK ROMUALDO PEREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: CALCADISTA BURITI EIRELI VISTOS, Dispenso o relatório a 

teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Assim, verifico que a reclamante deixou de 

comparecer, conforme evento Num. 11225244, nem mesmo informou o 

motivo, demonstrando desinteresse no prosseguimento da demanda. 

Apesar da parte reclamante ter acostado documento informando que se 

encontra em tratamento em clínica de reabilitação, tal fato não obstaria que 

se fizesse representar por terceiro com procuração para tanto, o que 

deixou de fazê-lo, portanto, tal argumento não merece ser acolhida com o 

intuito de adiar e/ou redesignar a audiência de conciliação. Dessa forma, 

em razão da parte reclamante não ter comparecido à audiência de 

conciliação colacionada ao evento Num. 11225244, restou configurada a 

contumácia, com espeque no art. 51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO 

EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com o consequente 

arquivamento. Com base no Enunciado 28 do FONAJE, CONDENO a parte 

reclamante ao pagamento das custas processuais. Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 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. ALTO ARAGUAIA, 12 de abril 

de 2018. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-46.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON ROSA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010160-46.2016.8.11.0020; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: WELITON ROSA DE MELO Parte Ré: REQUERIDO: 

OMNI FINANCEIRA S/A VISTOS, Dispenso o relatório a teor do artigo 38, da 

Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

Assim, verifico que a reclamante deixou de comparecer, conforme evento 

Num. 11225297, nem mesmo informou o motivo, demonstrando 

desinteresse no prosseguimento da demanda. Apesar da patrona da parte 

reclamante ter solicitado a juntada de atestado médico para comprovar a 

ausência do mesmo, deixou de fazê-lo. Dessa forma, em razão da parte 

reclamante não ter comparecido à audiência de conciliação colacionada ao 

evento Num. 11225297, restou configurada a contumácia, com espeque 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com o consequente arquivamento. Com base no 

Enunciado 28 do FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

Vistos. 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. ALTO ARAGUAIA, 12 de abril de 2018. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 31112 Nr: 2454-05.2007.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINA BARRALCOOL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A, PETRUS COMMODITIES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A, VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - 

OAB:6373

 Processo nº 2454-05.2007.811.0014 (Código 31112)

Vistos.

À vista da apelação apresentada pela requerente às fls. 157/161, 

intimem-se as requeridas para, querendo, oferecer contrarrazões no 

prazo legal e, na sequência, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, 

consignando as homenagens deste Juízo.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 25 de outubro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51554 Nr: 2303-97.2011.811.0008

 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: ANDRESSA FERNANDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:MT0006539O, RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2303-97.2011.811.0008 (Código: 51554)

Vistos etc.

 Defiro o pedido A.1 da petição inicial, e DETERMINO a expedição de ofício 

à Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia, Unidade da 

cidade de Brejolândia/BA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos cópia do saldo de exploração da propriedade rural do requerido 

ALION ROCHA DOS SANTOS, CPF nº 696.790.611-91, referente ao 

período de 2003 a 2009.

Intime-se a requerente para, no prazo de 30 (trinta) dias, carrear aos 

autos documentação oficial (matrícula ou escritura) demonstrando a 

propriedade do imóvel alegadamente adquirido pelas partes na vigência da 

união.

Em tempo, determino a busca do endereço atualizado do requerido por 

meio do sistema BACENJUD, devendo acostar-se aos autos a diligência 

cumprida.

Às providências.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Barra do Bugres/MT, 24 de outubro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86692 Nr: 2496-44.2013.811.0008

 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: ANTONIO MATIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA CHRISTINE COELHO 

FERNANDES - OAB:MT 8.852, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Por todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inc. I do CPC, os pedidos formulados na exordial, para:I – DECLARAR 

NULO do contrato havido entre JOSUÉ DE CAMPOS e o ESTADO DE MATO 

GROSSO no período de 23/02/2000 a 31/12/2014, e CONDENAR o 
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requerido ao pagamento de eventual saldo de salário e fundo de garantia 

por tempo de serviço, relativos ao período que compreende os últimos 05 

(cinco) anos anteriores contados do ajuizamento da ação; II – DECLARAR 

INAPLICÁVEIS as normas da Consolidação das Leis Trabalhistas à 

hipótese tratada neste feito.Estabeleço, ainda, que sobre o valor da 

condenação incidirá atualização monetária pelo índice IPCA-E, e juros 

moratórios pelo índice de remuneração da poupança, na forma do art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997 com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para 

débitos de natureza não tributária, como no caso em apreço.Havendo o 

requerente decaído da maior parte de seus pedidos, CONDENO-O ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3º, 

do CPC), considerando de outro lado, a simplicidade da matéria debatida e 

o julgamento antecipado do mérito, sem necessidade do comparecimento 

dos advogados em audiência. A exigibilidade, contudo, fica suspensa em 

razão da concessão da gratuidade da justiça que ora concedo-lhe (art. 

98, § 3º, do CPC). Havendo recurso voluntário, intime-se a parte adversa 

para apresentação de contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao 

Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Juízo.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se e aguarde-se o prazo de 15 (quinze) 

dias, após o qual, proceda-se às baixas e anotações necessárias, 

conforme as disposições da CNGC/MT.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Barra do 

Bugres/MT, 25 de outubro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100822 Nr: 2151-10.2015.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para efetuar o preparo da Carta Precatória de 

Busca e Apreensão, expedita para a Comarca de Nova Mutum/MT., e 

enviada no dia 29/08/2018. As custas e taxa deverão ser pagas na 

Comarca de Nova Mutum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95898 Nr: 5140-23.2014.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Santos Rocha 

Faria - OAB:4198, MÁRCIA FIGUEIREDO SÁ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.914, MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - OAB:OAB-MT 

21.941-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar o que 

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132088 Nr: 7741-94.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:18.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de novembro 

de 2018, às 15h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121826 Nr: 1899-36.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMC, BEBIANE FERREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de novembro 

de 2018, às 15h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127205 Nr: 4853-55.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDIO PEREIRA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de novembro 

de 2018, às 14h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135253 Nr: 1711-09.2018.811.0008

 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: JOÃO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16.165-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de novembro 

de 2018, às 14h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54828 Nr: 1031-34.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SEVERIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 

487, III, a, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.Expeça-se o alvará para levantamento dos RPV’s em favor da 

exequente, observando os bancários informados às folhas 

142/142.CONDENO a parte impugnada (art. 90, caput, do CPC) no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem 

como honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

conforme 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.Após o cumprimento integral da presente sentença e com o 

transito em julgado devidamente certificado, ARQUIVE-SE procedendo com 

as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135252 Nr: 1710-24.2018.811.0008

 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: MARIA DOS NAVEGANTES MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16.165-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48045 Nr: 4204-37.2010.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDY SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA 

WHELAN- PROCUR. FEDERAL - OAB:MAT.1.381.114

 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 Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48088 Nr: 4247-71.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DUARTE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NEWTON DE FIGUEIREDO 

CASTRO - OAB:8392/MT, RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - 

OAB:24432/O

 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 manifestar o 

que de direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 947 Nr: 557-88.1997.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONORIA ANTONIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELINO JOSÉ DE OLIVEIRA (FALECIDO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 223, ao arquivo.

 Decorrido o prazo requerido, intime-se o douto causídico para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar os documentos faltantes a fim de dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem os autos 

ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97158 Nr: 6103-31.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20977/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144082 Nr: 7312-93.2018.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIO FRANZ JUNIOR ME, ELVIO FRANZ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:17.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da decisão retro, intime o embargado para responder a presente 

ação no prazo de 15 (quinze) dias, devendo manifestar-se, ainda, acerca 

do oferecimento de bem à penhora constante na exordial.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113924 Nr: 4055-31.2016.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PARREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA APARECIDA LEITE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 4055-31.2016.811.0008 – código113924
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 ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ANTONIO PARREIRA DOS SANTOS

PARTE REQUERIDA: RENATA APARECIDA LEITE DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/08/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Pelo exposto, julgo procedente o pedido articulado na 

exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de: DECRETAR a interdição da Requerida RENATA APARECIDA 

LEITE DOS ANJOS, declarando-a relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do 

Código Civil e de acordo com o artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, e nomeio 

como curador definitivo do interditado o Sr. ANTONIO PARREIRA DOS 

SANTOS. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3°, do Código de 

Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se o presente no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Nos termos do artigo 759, caput, do 

Código de Processo Civil, após o registro da sentença no Cartório de 

Registro Civil local, intime-se o curador, para prestar compromisso, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Isento de custas. Notifique-se o Ministério 

Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Eu, EDMILSON 

PARREIRA POLEGATI, digitei.

 Barra do Bugres - MT, 25 de outubro de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111215 Nr: 2435-81.2016.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCI ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 2435-81.2016.811.0008-código111215

 ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ANA ROSA ALVES MOREIRA

PARTE REQUERIDA: JOCI ALVES MOREIRA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/06/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Pelo exposto, julgo procedente o pedido articulado na 

exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de: DECRETAR a interdição do Requerido JOCI ALVES 

MOREIRA, declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil e de 

acordo com o artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, nomeio como curadora 

definitiva do interditado a Sra. Ana Rosa Alves Moreira. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3°, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se o presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias. Nos termos do artigo 759, caput, do Código de Processo Civil, 

após o registro da sentença no Cartório de Registro Civil local, intime-se o 

curador, para prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias. Isento de 

custas. Notifique-se o Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Eu, Edmilson Parreira Polegati, digitei.

 Barra do Bugres - MT, 25 de outubro de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106784 Nr: 5988-73.2015.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA CRUZ COSTA, BENEDITO DAVINO DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR DAVINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 5988-73.2015.811.0008-Código106784

 ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MANOEL DA CRUZ COSTA e BENEDITO DAVINO DA 

COSTA

PARTE REQUERIDA: CESAR DAVINO DA COSTA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/12/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir dispositivo final transcrito.

 SENTENÇA: Pelo exposto, julgo procedente o pedido articulado na 

exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de: DECRETAR a interdição da Requerida CESAR DAVINO DA 

COSTA, declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil e de 

acordo com o artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, e nomeio como curador 

definitivo do interditado o Sr. BENEDITO DAVINO DA COSTA. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3°, do Código de Processo Civil e 

no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se o presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. Nos termos do artigo 759, caput, do Código de 

Processo Civil, após o registro da sentença no Cartório de Registro Civil 

local, intime-se o curador, para prestar compromisso, no prazo de 05 

(cinco) dias. Isento de custas. Notifique-se o Ministério Público. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Eu, Edmilson Parreira 

Polegati, digitei.

 Barra do Bugres - MT, 25 de outubro de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94553 Nr: 4122-64.2014.811.0008

 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: SELMA DUARTE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DUARTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 10 DIAS

 AUTOS N.º 4122-64.2014.811.0008-CÓDIGO94553

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: SELMA DUARTE DE SOUZA
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PARTE RÉQUERIDA: ADILSON DUARTE DE SOUZA

FINALIDADE: INTIMAR E CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da 

existência e do teor da ação judicial acima indicada, bem como da r. 

sentença proferida pelo juízo.

 DECISÃO/DESPACHO: Pelo exposto, julgo procedente o pedido articulado 

na exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de: DECRETAR a interdição do Requerido ADILSON DUARTE DE 

SOUZA, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil e de 

acordo com o artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, e nomeio como curador 

definitivo do interditado a Sra. SELMA DUARTE DE SOUZA BUSIQUIA. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3°, do Código de Processo Civil e 

no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se o presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. Nos termos do artigo 759, caput, do Código de 

Processo Civil, após o registro da sentença no Cartório de Registro Civil 

local, intime-se o curador, para prestar compromisso, no prazo de 05 

(cinco) dias. Isento de custas. Notifique-se o Ministério Público. 

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

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmilson Parreira 

Polegati, digitei.

Barra do Bugres - MT, 25 de outubro de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 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

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111719 Nr: 2738-95.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Tetsuo No, Satsuki No

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Augusto Capeletti, Salesio Everling, 

CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SATIKO NO MENDES - 

OAB:34404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412/A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144337 Nr: 7470-51.2018.811.0008

 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: ANICE MARIA DE ALMEIDA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144335 Nr: 7468-81.2018.811.0008

 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: MARCELINO CORREIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).
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7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144333 Nr: 7466-14.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDEVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144093 Nr: 7317-18.2018.811.0008

 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: ADEMIR ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144395 Nr: 7508-63.2018.811.0008

 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: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIÁRIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144399 Nr: 7511-18.2018.811.0008

 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: IRACI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIÁRIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144393 Nr: 7506-93.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVARCI DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIÁRIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144336 Nr: 7469-66.2018.811.0008

 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: JOSE QUIRINO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134856 Nr: 1461-73.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA GALVÃO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Danos Morais proposta por CLEUZA GALVÃO DE LIMA em desfavor de 

MS GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA - ME., sustentando, em síntese, que 

valores estão sendo debitados da sua conta bancária com a descrição de 

DB AT CONV. Alega que ao procurar a agência bancária, foi informada 

que o desconto se deve a um Seguro de Vida que a autora supostamente 

havia firmado com a empresa ré, razão pela qual requer medida 

antecipatória a fim de que a requerida suspenda os descontos mensais na 
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sua conta poupança.Da análise dos documentos juntados aos autos, bem 

como das razões apresentadas, entendo que a pretensão da autora não 

deve ser deferida por estarem ausentes os requisitos indispensáveis à 

concessão deste instituto, os quais encontram-se previstos no artigo 300 

do Código de Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum 

in mora, porquanto os fatos narrados na inicial estão consubstanciados 

em construção unilaterais, cuja análise aprofundada deverá ocorrer após 

a formação do contraditório e dilação probatória, tendo em vista que não 

há nos autos indícios suficientes de prova capaz de infirmar outra 

conclusão. Assim sendo, ausente prova inequívoca apta ao 

convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, incabível o 

deferimento da medida pleiteada.Por estar caracterizada a relação de 

consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a sua 

hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus da prova em favor da 

requerente, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor.Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os 

autos à conciliação, observando-se o disposto no artigo 334, do Código de 

Processo Civil.Após, cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o 

teor da presente demanda, para, querendo, responder aos termos da 

ação no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para que compareça 

perante este Juízo, no Fórum desta Comarca, na referida solenidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 93911 Nr: 3612-51.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA DE JESUS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, Patricia Capriolli Goncalves - OAB:MT0012855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de fl. 125, intime-se o Instituto Nacional do Seguro 

Social, por meio da Gerência Executiva do INSS em Cuiabá, bem como 

mediante remessa a Procuradoria Federal do INSS para que comprove a 

implantação do benefício de Auxílio-Doença em favor do requerente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso, ex vi do disposto no art. 537, 

caput, do Digesto Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis ao caso.

2. Deverá ser juntado aos autos o comprovante de implantação do 

beneficio, contendo a data do início do beneficio e a data de início do 

pagamento.

3. Após o cumprimento, não havendo requerimentos que demandem 

análise, remeta-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139539 Nr: 4245-23.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Capriolli Goncalves - 

OAB:MT0012855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25.147/0, Marli Guarnieri de Lima - OAB:11865

 14. Ante o exposto, REJEITO a justificativa apresentada pelo executado, e 

em razão da manifesta inadimplência de pensão alimentícia devida à 

ex-cônjuge, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado ROQUE PERON 

(qualificado nos autos), com fulcro no art. 528, §3º, do Código de Ritos, 

por 60 (sessenta) dias ou até que salde sua dívida. Anote-se que o 

cumprimento da pena não exime o devedor do pagamento das prestações 

vencidas e vincendas, consoante o disposto no §5º do art. 528 do 

CPC.15. Remetam-se os autos à Contadora, com urgência, para 

atualização do débito, devendo abranger além das parcelas vencidas, 

aquelas que se venceram durante o trâmite da presente ação executiva, 

nos termos da Súmula 309 do STJ.16. Assim, expeça-se mandado de 

prisão, devendo o executado ficar isolado dos detentos condenados e de 

alta periculosidade, considerando o caráter excepcional da medido 

coercitiva ora determinada.17. Por fim, em caso de pagamento, que deverá 

abranger o valor integral do débito em execução, recolha-se o mandado 

de prisão ou expeça-se alvará de soltura, conforme o caso.18. Expeça-se 

o necessário.19. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 28451 Nr: 1126-40.2007.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELUZIA DE ANDRADE NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da advogada da parte autora manifestar-se acerca 

da sentença de fls. 169-169-verso, onde o calculo a ser homologado foi 

às fls. 148/150, sendo o valor da parte autora para expedição de 

Precatorio e para o advogado Rquisição de Pequeno Valor, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53379 Nr: 4131-31.2011.811.0008

 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: PEDRINA ROSALINA DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46074 Nr: 2242-76.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Nogueira da Silva, Agropecuaria Bom 

Pastor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, Roberta Nigro Franciscatto - 

OAB:133443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 162, §4º do 

CPC e Provimentos 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 28/2008, 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerente, ora 

executada, do inteiro teor do despacho abaixo transcrito: "Visto em 

correição, Ante o teor do pedido formulado às fls. 178/179, intime-se a 

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

pagamento da diferença do valor apontado pela parte exequente. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124931 Nr: 3694-77.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NABOR MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO AUGUSTO GRADIM 

PIMENTA - OAB:226.496, FELIPE GRADIM PIMENTA - OAB:308.606, 

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento, 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 das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88370 Nr: 4127-23.2013.811.0008

 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: RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B-MT, MARIA ANGELICA AZEVEDO 

SOUZA SOUTO - OAB:/MT 10.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:MT 13431-A

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 120, uma vez que a proposta de honorários 

periciais acostada às fls. 113/116 se encontra dentro dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade.

 Dessa forma, intimem-se as partes para no do prazo de 05 (cinco) dias, 

procederem com a indicação de assistentes e a indicação de quesitos 

(Art. 465, § 1º, inciso I e II do NCPC).

 Registre-se, por oportuno, que os encargos decorrentes da perícia serão 

suportados integralmente pela parte requerida, que postulou a realização 

de tal prova técnica, devendo a mesma efetuar o depósito do valor integral 

dos honorários do perito, que fica autorizado, desde logo, a proceder o 

levantamento de 50% da quantia depositada, para realização dos 

trabalhos. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias, podendo o perito iniciar os trabalhos imediatamente, após a 

concordância das partes quanto à proposta de honorários, ou de decisão 

que solucione eventual discórdia. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, depois de 

apresentado o laudo técnico pericial, independentemente de intimação 

(Art. 477, §1° parágrafo único do CPC).

Com a vinda do laudo, tornem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 52271 Nr: 3021-94.2011.811.0008

 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: ATAIDE DA SILVA PRADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143010 Nr: 6688-44.2018.811.0008

 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: CLEONICE FRANCISCO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 139746 Nr: 4404-63.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENICIO PERCILIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 impulsiono estes autos, com a finalidade de abrir vista a Advogada 

Sandra Jane Scott – OAB/MT 15152, para no prazo de 10 dias, apresentar 

Resposta à Acusação.

Estagiária: Francieli Michalski - Mat. 34311

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 139746 Nr: 4404-63.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENICIO PERCILIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 impulsiono estes autos, com a finalidade de abrir vista ao advogado 

Lourival Cruz Dias – OAB/MT 19538/O, para no prazo de 05 dias, 

apresentar Alegações Finais.

Estagiária: Francieli Michalski - Mat. 34311

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000319-51.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELI ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO OAB - MT19362/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para tomar conhecimento da sentença Id do documento 15946151 - 

Dispositivo.Ante o exposto, opino por DECLARAR PRESCRITA A 

PRETENSÃO INICIAL, e em consequência, a extinção do processo com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Intime-se o Requerido para que promova a exclusão da 

negativação e protesto relacionados ao autor em relação à dívida aqui 

discutida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais), limitados ao teto dos juizados.Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95.Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.. O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000222-17.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MICKAELLE BENITES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento” 15948807 - Dispositivo.Ante o exposto, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil e ainda, 

pelo julgamento PROCEDENTE do pedido contraposto interposto pela 

reclamada em face da reclamante para condená-la a pagar a quantia de 

R$ 4.019,71 (quatro mil e dezenove reais e setenta e um centavos), 

acrescidos de juros mensais de 1% a partir de cada vencimento e 

correção monetária a partir do evento danoso (Súmula 43 STJ) , e em 

oportuno a Revogação da Decisão de Id nº 12426954.Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 

9.099/95.Submeto este projeto de sentença ao juiz Togado para 

homologação... O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-68.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI NATALINO CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16009071 - ” - Dispositivo.Isto posto, opino pelo 

julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE a reclamação, condenando a 

reclamada a pagar ao reclamante, a título de danos materiais o valor de R$ 

54,85 (cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), acrescidos de 

juros de 1%, a partir do desembolso, e correção monetária pelo INPC-IBGE, 

a partir desta data.E ainda, condenar a reclamada a indenizar o 

reclamante, pelos prejuízos de ordem moral que causou, em quantia que, 

não comprovada qualquer situação de dano excepcional, no valor de R$ 

1.000,00 (Hum mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data.Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei 9.099/95.Submeto este projeto de sentença ao juiz Togado para 

homologação.... O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária 

Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001077-30.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16033251 - ” Isto posto, por tudo mais que dos 

autos consta e com fulcro nos fundamentos que fazem parte integrante 

desta decisão, nos termos da legislação supracitada, opino pela extinção 

do processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 51, inc. II, c/c 3º, 

ambos da Lei 9.099/95 e 485, IV, NCPC e ainda, a Revogação da decisão 

de Id nº 10715163. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95.Submeto este projeto de sentença 

ao juiz Togado para homologação.... O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-58.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONESIELLI ARRUDA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000756-58.2018.8.11.0008 Valor da causa: $428.54 ESPÉCIE: [NOTA 

PROMISSÓRIA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME Endereço: 

Avenida Presidente Castelo Branco, 599, Comercial, Centro, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ONESIELLI 

ARRUDA SILVA Endereço: Rua Boa Esperança, 1332, maracanã, BARRA 

DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 04/12/2018 Hora: 13:40. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. Barra do Bugres - MT, 30 de outubro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (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, 
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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: 1001228-93.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES HENRIQUE SOUZA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16058982 - Dispositivo.Ante o exposto, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95..... O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000271-58.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON ANTONIO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON ALVES CAMPOS OAB - MT24520/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISIO JOSE TERTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000271-58.2018.8.11.0008 Valor da causa: $12,406.45 ESPÉCIE: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PETIÇÃO (241) 

POLO ATIVO: Nome: WEMERSON ANTONIO SANTANA Endereço: RUA 

MARIA IZABEL DE JESUS, SN, QUADRA 26 LOTE 12, JARDIM SANTA 

ROSA, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ALOISIO JOSE TERTO DA SILVA Endereço: RUA ANSELMO EDUARDO 

PASSARELO, 742, S, JARDIM ITAMARATI, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 

78370-000 Senhor(a): WEMERSON ANTONIO SANTANA A presente carta, 

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: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 03/12/2018 Hora: 14:40 

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. 

Barra do Bugres-MT, 30 de outubro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (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: 1001166-53.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GRACINDA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

sentença Id do documento 16078836 - ”Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 

9.099/95.Submeto este projeto de sentença ao juiz Togado para 

homologação... O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-87.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JUNIOR DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16079380 - ”Dispositivo.Diante do exposto, 

opino por NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração (Id nº 14155062), 

mantendo a sentença (Id nº 12345051) integralmente.Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais.Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9099/95.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se.meto este 

projeto de sentença ao juiz Togado para homologação... O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-43.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA LUDOVICO BARBOSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000757-43.2018.8.11.0008 Valor da causa: $1,065.81 ESPÉCIE: [NOTA 

PROMISSÓRIA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME Endereço: 

Avenida Presidente Castelo Branco, 599, Comercial, Centro, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: TANIA LUDOVICO 

BARBOSA Endereço: Rua Dos Esportes, 114, Maracanã, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 04/12/2018 

Hora: 14:00. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos. 

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) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. Barra do Bugres - MT, 30 de outubro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (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: 1001107-65.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVA GOMES DA SILVA OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerente 

da decisão Id do documento 16109443 - Despacho Vistos etc. Verificando 

os autos, constata-se que a parte requerida sequer foi citada. Assim, 

considerando que o pedido da parte autora (Id.12429906) não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 18 da Lei 9.099/95, 

INDEFIRO o pedido. No mais, intime-se a requerente para que informe o 

endereço da requerida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, CPC). Com a informação do endereço, agende-se 

audiência de conciliação conforme pauta do juizado. Expeça-se o 

necessário. Às providencias. ” . O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-51.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMARA BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerente 

da decisão Id do documento 16109457 - Vistos etc. Verificando os autos, 

constata-se que a parte requerida sequer foi citada. Assim, considerando 

que o pedido da parte autora (Id.11658319) não se enquadra em nenhuma 

das hipóteses do artigo 18 da Lei 9.099/95, INDEFIRO o pedido. No mais, 

intime-se a requerente para que informe o endereço da requerida no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (art.485, III, CPC). Com a 

informação do endereço, agende-se audiência de conciliação conforme 

pauta do juizado. Expeça-se o necessário. Às providencias ” . O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000130-39.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE SOUZA DON AQUINO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (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:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença id do documento 16113280 - Isto posto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a reclamação e condenar a parte 

reclamada, a pagar à parte reclamante o valor de R$5.889,30 (cinco mil 

oitocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos), acrescidos de juros 

de 1%, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir do evento 

danoso.Condenar a reclamada, a indenizar à parte reclamante, pelos 

prejuízos de ordem moral que causou, em quantia que, não comprovada 

qualquer situação de dano excepcional, estabeleço no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais).Os juros de mora são devidos a partir da citação 

válida já que se trata de relação contratual, data em que a ré foi 

constituída em mora (artigo 240 do CPC ), determinado pelo Código Civil 

Brasileiro. A correção monetária, aplicado o INPC, a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ).Sem custas e honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95.Submeto este projeto de 

sentença ao juiz Togado para homologação. ” . O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-10.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AMANDA SILVA PINHEIRO OAB - MT21180/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))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16113720 - ” Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil e ainda, a 

Confirmação da Decisão de Id nº 12222027.Sem custas e honorários, 

conforme inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95.- ” . O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001040-03.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN JULIAN LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento16109067 - ” Pelo exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para:-DEFERIR a justiça gratuita;-DECLARAR a 

inexistência dos débitos mencionados na inicial, imputado pela parte 

reclamada;-CONFIRMAR a decisão de Id nº 10733814;-CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde a citação.Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ” . O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-31.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH DA COSTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO COIMBRA BALSAMAO OAB - MG88941 (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16118988 ”Pelo exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para:-DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial, imputado pela parte reclamada;CONFIRMAR a tutela 

concedida de Id nº 10834457;-CONDENAR a Reclamada ao pagamento no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso 

(súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça).Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 

9.099/95.Submeto este projeto de sentença ao juiz Togado para 

homologação . O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-28.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES RICHARD ROMAN PARADA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000758-28.2018.8.11.0008 Valor da causa: $792.01 ESPÉCIE: [NOTA 

PROMISSÓRIA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME Endereço: 

Avenida Presidente Castelo Branco, 599, Comercial, Centro, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ULISSES 

RICHARD ROMAN PARADA Endereço: Rua Valdivino Cordeiro, 71, Novo 

Horizonte, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 04/12/2018 Hora: 14:20. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 30 de outubro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (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, 
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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: 0500133-90.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DAVID MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A-TRACAO COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE RAMIREZ MAIA OAB - SP280643 (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16051234 - ”Pois bem, em consequência, pelo 

exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 

925, do Novo Código de Processo Civil Sem custas. Com o transito em 

julgado, devidamente certificado no processo, faça os autos conclusos 

para expedição do alvará de levantamento de valores. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.. O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária 

Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-95.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILSON DA SILVA SANTANA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000760-95.2018.8.11.0008 Valor da causa: $711.35 ESPÉCIE: [ESPÉCIES 

DE TÍTULOS DE CRÉDITO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME 

Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, 599, Comercial, Centro, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: 

AILSON DA SILVA SANTANA Endereço: Rua Manoel Farias, 151, jardim 13 

de maio, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 04/12/2018 Hora: 14:40. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 30 de outubro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000023-63.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SILVA DE OLIVEIRA OAB - PR65632 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carolina Davoglio de Arruda OAB - DF0029208A-B (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

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

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

informar no prazo de 05(cinco) dias os dados bancários /agência/ conta 

corrente /CPF) ID do documento 16190814 "– Despacho Considerando que 

os alvarás para levantamento de valores são expedido de forma 

eletrônica, com crédito diretamente em conta bancária, INTIME-SE a parte 

A U T O R A  p a r a  q u e  i n f o r m e  o s  d a d o s  b a n c á r i o s 

(agencia/conta/banco/CPF), no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de proceder 

com o levantamento dos valores.Intime-se... O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-87.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MINEIA CAPPELLARI FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16199770 - Sentença Isto posto, pelo que dos 

autos consta, opino pela exclusão do polo passivo da TUIUTUR E AGUIA 

TUR e R.A.F. CORTES & CIA; e pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE desta reclamação em face as requeridas para 

solidariamente:-CONDENAR a restituição no valor de R$ 1.048,00 (um mil e 

quarenta e oito reais), acrescidos de juros de 1%, a partir da citação, e 

correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir do evento 
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danoso;-CONDENAR a indenização por danos morais, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.... O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-87.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MINEIA CAPPELLARI FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16199770 - Sentença Isto posto, pelo que dos 

autos consta, opino pela exclusão do polo passivo da TUIUTUR E AGUIA 

TUR e R.A.F. CORTES & CIA; e pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE desta reclamação em face as requeridas para 

solidariamente:-CONDENAR a restituição no valor de R$ 1.048,00 (um mil e 

quarenta e oito reais), acrescidos de juros de 1%, a partir da citação, e 

correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir do evento 

danoso;-CONDENAR a indenização por danos morais, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.... O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-87.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MINEIA CAPPELLARI FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16199770 - Sentença Isto posto, pelo que dos 

autos consta, opino pela exclusão do polo passivo da TUIUTUR E AGUIA 

TUR e R.A.F. CORTES & CIA; e pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE desta reclamação em face as requeridas para 

solidariamente:-CONDENAR a restituição no valor de R$ 1.048,00 (um mil e 

quarenta e oito reais), acrescidos de juros de 1%, a partir da citação, e 

correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir do evento 

danoso;-CONDENAR a indenização por danos morais, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.... O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-87.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MINEIA CAPPELLARI FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16199770 - Sentença Isto posto, pelo que dos 

autos consta, opino pela exclusão do polo passivo da TUIUTUR E AGUIA 

TUR e R.A.F. CORTES & CIA; e pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE desta reclamação em face as requeridas para 

solidariamente:-CONDENAR a restituição no valor de R$ 1.048,00 (um mil e 

quarenta e oito reais), acrescidos de juros de 1%, a partir da citação, e 

correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir do evento 

danoso;-CONDENAR a indenização por danos morais, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.... O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-36.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NESIO TADEU CAPATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(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))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16199782 - Sentença Isto posto, por tudo mais 

que dos autos consta e com fulcro nos fundamentos que fazem parte 

integrante desta decisão, nos termos da legislação supracitada, opino pela 

extinção do processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 51, inc. 

II, c/c 3º, ambos da Lei 9.099/95 e 485, IV, NCPC.Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 

9.099/95.Submeto este projeto de sentença ao juiz Togado para 

homologação.... O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária 

Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-50.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(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))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16199790 - - Sentença Pelo exposto, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para:- DEFERIR a 

justiça gratuita;- CONDENAR a requerida a pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 115,70 (cento e quinze reais e setenta centavos) acrescidos 

de juros de 1%, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, 

a partir do evento danoso; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no 

valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) a título de indenização por danos 

morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso 
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(súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça).Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 

9.099/95.Submeto este projeto de sentença ao juiz Togado para 

homologação..... O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária 

Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001196-88.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA CASTILHO CAMILO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA CRUZ DIAS OAB - MT0013326A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16202653 - “Sentença Ante o exposto, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários, conforme inteligência do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95.Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.. O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000660-43.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANADEJE VITOR (REQUERENTE)

registro geral (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CITAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Erro de intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1000660-43.2018.8.11.0008 

Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: ANADEJE VITOR Endereço: 

Rua Marechal Rondon, s/n, Rua Marechal Rondon, s/n, NOVA OLÍMPIA - 

MT - CEP: 78370-000 Nome: registro geral Endereço: RUA MARECHAL 

RONDON, S/N, CENTRO, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ESTADO DO MATO GROSSO Endereço: desconhecido 

Nome: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para responder a 

ação, caso queira, conforme despacho, petição inicial e documentos 

anexados ao processo judicial eletrônico. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, contados 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 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). Barra do Bugres /MT , 30 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Maria Ap. Ramos Santana 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.

Citação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000727-08.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CITAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Erro de intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1000727-08.2018.8.11.0008 

Valor da causa: $3,793.02 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: SAULO 

ALMEIDA ALVES Endereço: AVENIDA ELIDIA DE OLIVEIRA CARNEIRO, 

180, SM ADVOGADOS, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: RUA SEIS, S/N, EDIFÍCIO MARECHAL RONDON, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-970 FINALIDADE: o presente expediente tem por finalidade citação 

de Vossa Senhoria para, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos 

à execução, nos termos do artigo 910 do Novo Código de Processo Civil., 

caso queira, conforme despacho, petição inicial e documentos anexados 

ao processo judicial eletrônico. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

oferecer embargos é de 30 (trinta) dias, contados 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 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). Barra do Bugres/MT , 30 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Maria Ap. Ramos Santana 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 
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dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000697-70.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE CITAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX Erro de 

intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO ': 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1000697-70.2018.8.11.0008 

Valor da causa: $10,731.63 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: SAULO 

ALMEIDA ALVES Endereço: AV. ELÍDIA DE OLIVEIRA CARNEIRO, 180, SM 

ADVOGADOS, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade 

intimação de Vossa Senhoria, para, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer 

embargos à execução, nos termos do artigo 910 do Novo Código de 

Processo Civil caso queira, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos à execução, nos 

termos do artigo 910 do Novo Código de Processo Civil.Não opostos 

embargos no prazo citado, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE requisição de 

pagamento em favor do exequente (art. 910, § 1º, NCPC).Às providências 

de estilo. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado aos 

autos do processo. 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). 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. Barra do 

Bugres/MT , 30 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Maria Ap. 

Ramos Santana 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: 0500296-36.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GILSILENE CABRAL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

0500296-36.2015.8.11.0008. REQUERENTE: GILSILENE CABRAL DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos etc. Relatório dispensado, ex vi do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Considerando a manifestação de 

vontade das partes exarada conjuntamente, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo judicial celebrado entre 

as partes, juntado no Id. 15832481. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil e artigo 22, parágrafo único, da Lei 

9.099/95. Expeça-se o alvará para levantamento dos valores em favor da 

requerente. Sem custas e, oportunamente, ARQUIVE-SE, dando-se baixa 

na Distribuição. Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. Barra do Bugres, 30 

de outubro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 62/2018-DF

 PEDRO DAVI BENETTI – MM. Juiz de Direito e Diretor do Fórum da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que a servidora Elizangela Souza dos Santos, matricula 

23.608, Gestora Judicial da 2ª Vara Cível e Criminal do Fórum desta 

Comarca, estará afastada de suas funções no período de 22 a 

31.10.2018, face estar de usufruindo compensatórias.
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 RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora CILINA SOUZA SANTOS, Auxiliar 

Judiciário - PTJ, matricula 11880, para desempenhar as funções de 

Gestora Judiciária Substituta em Substituição Legal na Secretaria da 2ª 

Vara desta Comarca no período de 22 a 31.10.2018, face a ausência da 

Gestora titular.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a 

Declaração de Parentesco, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 25 de outubro de 2018

 Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito e Diretor do Fórum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000644-60.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO ROBERTO PEREIRA OAB - MT0012691A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. V. (RÉU)

J. V. V. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON DO PRADO GUNTHEN OAB - MT0003976A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000644-60.2018.8.11.0050. AUTOR(A): JERSON ETEVINO SCHLEY RÉU: 

LUIZ VOGEL, JOSE VALDIR VOGEL 1. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos em face da decisão que determinou a busca e 

apreensão dos bens descritos na inicial. 2. Sustenta o embargante que a 

decisão atacada foi equivocada ao fundamentar-se na Lei 911/69. 3. Os 

autos vieram conclusos. 4. É o relato. 5. Fundamento e decido. 6. Os 

embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o 

julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo 

julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir 

omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

sentença, consoante o disposto no art.1.022 do CPC. 7. O embargante 

interpôs os presentes embargos de declaração aduzindo que a decisão 

de que deferiu a tutela de urgência foi equivocada ao apreciar o pedido 

fundamentando-se na Lei 911/69. 8. Sem maiores delongas, não vejo 

óbice ao acolhimento do pleito, uma vez que analisando detidamente o feito 

verifico que, de fato, a decisão foi equivocada uma vez que a demanda 

versa sobre rescisão contratual entabulado entre particulares, não 

incidindo a referida lei aplicada. 9. Dessa forma, diante da existência de 

vício na decisão atacada, sanável pela presente via, recebo os embargos 

interpostos pela parte autora e no mérito lhes dou provimento para tornar 

nula a decisão de ID 15179357. 10. Em consequência, passo a análise da 

tutela de urgência. 11. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, 

APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA proposta por JERSON ETEVINO 

SCHLEY em face de JOSÉ VALDIR VOGEL e LUIZ VOGEL. 12. Alega, em 

síntese, que em 20.12.2017 celebrou com as requeridas “Instrumento 

Particular de Promessa de Compra e Venda de Veículo” tendo como objeto 

os bens descritos na exordial, fixando a forma de pagamento com entrada 

de R$20.000,00 e 04 parcelas de R$40.000,00 com vencimento em 

30.04.2018, 30.08.2018, 30.04.2019 e 30.08.2019. 13. Aduz que até o 

presente momento somente fora quitada a entrada e 75% das 1ª parcela, 

estando em aberto as demais parcelas vencidas. 14. Alega que embora 

tenha efetuado diversas tentativas de recebimento, não obteve êxito. 15. 

Em sede de tutela de urgência requer a 16. Fundamento e decido. 17. O 

art.300 do NCPC prevê o seguinte: 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. 18. No 

caso dos autos, verifico que se mostra plausível o deferimento do pleito, 

uma vez que evidenciados os subsídios necessários à concessão da 

tutela pretendida posto que presente a demonstração de elementos 

probatórios para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, 

acerca da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. 19. Isto porque, conforme se depreende dos 

documentos anexos à exordial, verifica-se que, de fato, o veículo e os 

reboques objeto da presente medida são de propriedade da autora que, 

por sua vez, foram alienados mediante contrato de compra e venda 

celebrado com os requeridos. 20. Verifica-se ainda que as tentativas do 

autor em notificar os devedores do débito. 21. Isto posto, com fundamento 

no art.300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida 

determinando a expedição de mandado de Busca e Apreensão em face 

dos requeridos, sob o bem descrito na exordial, nomeando como 

depositário fiel do bem a requerente. 22. Lavre-se o respectivo termo de 

compromisso. 23. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21 de 

novembro de 2018, às 14h15min a se realizar no Centro Judiciário de 

Conciliação. 24. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do 

CPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 CPC, e INTIME-SE o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC. 

25. Havendo desinteresse pelos réus na realização da audiência, deverão 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). 26. Consigne-se nas intimações a 

advertência contida no art. 334, §8º do CPC e ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (CPC art. 344). 27. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 17 de setembro de 

2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000644-60.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO ROBERTO PEREIRA OAB - MT0012691A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. V. (RÉU)

J. V. V. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON DO PRADO GUNTHEN OAB - MT0003976A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000644-60.2018.8.11.0050. AUTOR(A): JERSON ETEVINO SCHLEY RÉU: 

LUIZ VOGEL, JOSE VALDIR VOGEL VISTOS 1. O Autor sustenta que 

firmou com o requerido um Contrato de Compra e Venda, o autor transferiu 

ao requerido a propriedade e a posse do bem descrito na exordial. 2. 

Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas. 3. Com a petição inicial 

vieram os documentos. 4. É o breve relatório. Decido. 5. Analisando os 

autos, observo que o contrato anexado com a inicial traz em seu bojo o 

pacto compra e venda dos bens descritos na peça inaugural, autorizando 

dessa maneira a sua busca e apreensão. 6. Por sua vez, o requerido 

encontra-se constituído em mora por meio atípico de notificação. O 

requerido tomou ciência através do whatsapp conforme consta nos 

documentos id 14959402, 14959366, 14959378,14959379. No documento 

de id 14959402 o requerido manifestou-se no dia 01 de agosto de 2018, 

desta feita constituindo mora. 7. Assim, comprovada a mora, DEFIRO 

antecipadamente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, nos 

termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 01.10.69. 8. Por 

consequência, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO, nomeando como depositário fiel do bem a parte requerente 

ou quem este indicar. 9. LAVRE-SE o respectivo termo de compromisso. 

10. Efetivada a medida, CITE-SE o em consonância com o art. 212, § 2º do 

CPC para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 CPC, 

podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da medida 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com 

a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04). 11. CIENTIFIQUEM-SE 

eventuais avalistas e expeçam-se mandados necessários. 12. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 11 de setembro de 

2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000659-29.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SO AGRICOLA PECAS E IMPLEMENTOS LTDA - EPP (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALLETI TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000659-29.2018.8.11.0050; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito 

a fim de que seja intimada a parte Autora na pessoa de seus advogados, 

via DJE, para, querendo, procedam o preparo da Carta Precatória para 

intimação do Requerido, expedida no presente auto, bem como para 

retiras-la e promoverem sua distribuição junto ao Juízo Deprecado, 

comprovando nos autos, no prazo legal. Nada mais. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 30 de outubro de 2018 MAYRA CORADI BRAGA Analista (a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E 

INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000790-04.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UCLEITON ALVES RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000790-04.2018.8.11.0050; Valor causa: $19,259.41; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja 

intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, 

se manifeste acerca da certidão de ID 16236867 do Sr. Oficial de Justiça, 

no prazo legal. Nada mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 de outubro de 

2018 MAYRA CORADI BRAGA Analista Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 

33822440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000740-75.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO EURICO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000740-75.2018.8.11.0050. AUTOR(A): CICERO EURICO DA SILVA RÉU: 

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT Vistos, etc. Devolva-se os 

autos à Defensoria Pública para que seja anexada a peça inicial, 

considerando que consta apenas os documentos das partes. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 17 de setembro de 2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32047 Nr: 2097-25.2009.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON FEDRIZZI, JAQUELINE INES MARTELLI 

FEDRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALEXANDRE FERRES SCHIMITH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT

 1. Acerca do retorno dos autos com o julgamento do recurso interposto, 

INTIMEM-SE as partes para requererem o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias.

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62592 Nr: 567-44.2013.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSSEIR BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

TERRAVAN CONSTRUÇÕES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16.718/MT, DELVAIR PINTO MAGALHÃES - OAB:16.223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Heckler - 

OAB:18.605-B/MT, CASSIA MATOS AMARAL - OAB:21978-B/MT, DEISI 

KOLLING - OAB:15.788/MT, Frank Antonio da Silva - OAB:12372, 

MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 ...2. Em seguida, especifiquem as partes, de forma fundamentada, as 

provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de 

preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso 

haja interesse na produção de prova oral.

3. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 14 de março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89959 Nr: 1748-41.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:15154, JAQUELINE PERES LESSI 

LISANDRO - OAB:15.343/MT, JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT

 Certifico que a certidão de fls. 173 foi confecionada de forma equivocada, 

motivo pelo qual torno-a sem efeito. Nada Mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 30871 Nr: 925-48.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALEXANDRE FERRES SCHIMITH, GEANE 

ULBERG DANTAS SCHIMITH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FEDRIZZI, JAQUELINE INES 

MARTELLI FEDRIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 DECISÃO

Vistos

 1. Manifesta-se o exequente pela penhora online de ativos financeiros em 

contas de titularidade do executado

 2. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros moldes do 

art.854 do CPC.

 1. Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 
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do executado na quantia suficiente para saldar o débito.

2. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte 

executada na forma dos artigos art.841, §2º CPC e 854, §2º e 3º do CPC.

 3. Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos 

autos, a fim de que requeira o que entender de direito.

 4. Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de 

Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo 

mesmo prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

5. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

6. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor intimando-o para dar prosseguimento ao feito, 

adotando as medidas que lhe forem cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e início 

da contagem do prazo prescricional.

7. Caso a penhora on line reste infrutífera, DEFIRO o pedido de imposição 

de restrição judicial de veículo automotor pertencente ao(a) executado(a) 

indicados pelo exequente, por meio do sistema RENAJUD.

8. Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

9. Expeça-se o necessário, independente do pagamento de diligência.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95085 Nr: 4792-68.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - OAB:22.483/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 autora, para que apresente suas 

alegações finais, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2267 Nr: 2109-88.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMIGIO DORIVAL MOMESSO

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

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

565,60 (quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 92. 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.

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 45/2018-CVerde

A Doutora Caroline Schneider Guanaes Simões, Juíza de Direito Diretora 

do Foro da Comarca de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais;

 CONSIDERANDO os termos da solicitação de exoneração firmada pela 

servidora Karla Fabiana Gomes da Silva, matrícula n. 26656;

 RESOLVE:

 Art. 1º - EXONERAR, a pedido, a servidora KARLA FABIANA GOMES DA 

SILVA, matrícula n. 26656, portadora do RG n. 17506891 e CPF n. 

022.776.081-65, do cargo de Assessor de Gabinete II do Gabinete do Juiz 

- 2ª Vara - Comarca de Campo Verde - SDCR , com efeitos a partir de 05 

de novembro de 2018.

 Art. 2º - Comunique-se ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para as anotações e baixas de praxe.

Publique-se e cumpra-se.

 Campo Verde, 30 de outubro de 2018.

 Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juiz de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28540 Nr: 2641-10.2009.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giovani Nunes de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Farias - 

OAB:7487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que os autos foram enviados em carga para a 

Procuradoria do Estado de Mato Grosso em 28/04/2015 pelo instrumento 

de postagem fornecido pela própria Procuradoria em convênio com o 

Tribunal de Justiça e EBCT, não havendo Aviso de Recebimento a ser 

juntado aos autos, posto que não foi utilizado Aviso de Recebimento para 

a remessa dos autos, mas tão somente o cartão do instrumento de 

postagem usado à época, razão pela qual a única comprovação do envio 

dos autos é o andamento que consta do sistema Apolo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15003 Nr: 929-87.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eugênio Prati, Soneide Macarini Prati, Antonio 

Carlos Prati, Carlos Eugênio Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:905/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termo da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, enviar ao 

e-mail campoverde.1vara@tj.mt.jus.br, o resumo da petição inicial dos 

autos nº 929-87.2006.811.0051, Cód. 15003, a fim de que possa ser 

expedido o Edital de Citação com maior agilidade, conforme dispõe o item 

7.5.2 do provimento 56/2007 da Corregedoria Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 89256 Nr: 567-70.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora e Comércio de Radiadores Ogramac Ltda 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenia Martins dos Anjos ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os autos para a parte 

Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça, informando bens livres e desembaraçados passiveis de 

constrição, requerendo o que entender de direito para prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 93380 Nr: 1775-89.2015.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Guareschi da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias,manifestar-se acerca da 

Certidão do Oficial de Justiça, indicando bens passiveis de constrição, 

requerendo o que entender de direito para prosseguimento do feito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87010 Nr: 4583-04.2014.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorivaldo dos Anjos França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os autos para a parte 

Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74451 Nr: 3446-55.2012.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INdMNeQII

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPMM, IPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:Procuradora fed

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 

Certidão do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146237 Nr: 3138-09.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio João Ferreira Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Antonio Bolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Taday - OAB:20255/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 

acerca da correspondência devolvida, requerendo o que entender de 

direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82234 Nr: 1968-41.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Kendi Tuzura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar Ervino Dorn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da 

Certidão do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79682 Nr: 167-90.2014.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLPB, MLMB, MdMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:, JOSÉ 

HUMBERTO DAMASCENA - OAB:4846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se se 

houve integral cumprimento do acordo entabulado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79991 Nr: 351-46.2014.811.0051

 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: José Cherdoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleiciano Delmondes Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127121 Nr: 4343-10.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Leandro Silva Moraes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a perícia foi designada para o dia 07/02/2019, às 

08:05 horas, no Fórum de Campo Verde, razão pela qual, IMPULSIONO OS 

AUTOS para cientificar as partes acerca da respectiva data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126844 Nr: 4237-48.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marizetti Leite

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a perícia foi designada para o dia 07/02/2019, às 

08:00 horas, no Fórum de Campo Verde, razão pela qual, IMPULSIONO OS 

AUTOS para cientificar as partes acerca da respectiva data.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000358-79.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RUI ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (RÉU)

 

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, 30 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE GestorJudiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000592-61.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO NOVAES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT0017563A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) procurador(a), para 

impugnar a contestação, no prazo legal. É o que me cumpre. Campo 

Verde-MT, 30 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000443-65.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DA SILVA MERCADO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Renasce Joias LTDA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a parte requerente para indicar o atual endereço da parte 

requerida, ou requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento. É o que me cumpre. Campo 

Verde-MT, 30 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE GestorJudiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139494 Nr: 42-83.2018.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigues Garcia & Garcia Ltda-ME, Celia 

Salvadora Rodrigues Paes Garcia, Diego Rodrigues Garcia, João Gilberto 

Garcia

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

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CHÁCARA DAS UVAS), 

devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação e penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108836 Nr: 2052-71.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTILA ANGES BREMM

 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 e dou fé, que INTIMO a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias apresente suas contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pela parte requerida. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141135 Nr: 900-17.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Renner S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 

OAB:3947

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85872 Nr: 4114-55.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Dezordi Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tania Mara Steinke - OAB:17840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Galvão Serra e 

Jurgielewicz - OAB:16.815/MS, Bruno Terence Romero R. G. Dias - 

OAB:9.381/MS, Ivo Marcelo Spínola da Rosa - OAB:13.731 OAB/MT, 

Jaqueline Curvo Rondon - OAB:11.017/MT, Julio Sergio Greguer 

Fernandes - OAB:11.540/MS

 Certifico e dou fé, que a parte executada devidamente intimada via DJE nº 

10330, publicado no dia 04/09/2018, não pagou e não impugnou a 

presente execução; QUE, INTIMO a parte exequente, na pessoa do seu 

procurador, para que no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender 

de direito. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81696 Nr: 1653-13.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Sandra Galdino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Certifico e dou fé, que INTIMO ás partes, para manifestação da 

complementação do laudo de fls.169, no prazo de 15(quinze) dias. É o que 

me cumpre

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76039 Nr: 998-75.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercantil do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandero Negocios e Comercio Agropecuários 

Ltda, Carlos Alberto Nunes Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:76.696/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, providenciar o recolhimento das 

custas Judiciária de distribuição, com urgência no Juízo Deprecado da 1ª 
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Vara Civel de Mirassol D. Oeste MT, distribuída no PJE com nº 

1001671-98.2018.8.11.0011. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 105673 Nr: 1098-25.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Kras Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Mendes Miranda de 

Britto - OAB:20.189-A/MT, Mayara Bendô Lechuga Goulart - 

OAB:20191/A, Nayra Martins Vilalba - OAB:20.190-A

 INITMO a parte requerente, na pessoa do seu procurador, para 

manifestar-se acerca das provas produzidas pela parte requerida de ref. 

66, no prazo de 10 (dez) dias, conforme decisão de ref. 62. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76100 Nr: 1058-48.2013.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. B. Souto - Clinica Pro-Cardiaco Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Hayanni de Melo 

Martins - OAB:20.016/O

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples petição, comprove eventual 

impenhorabilidade ou existência de excessiva indisponibilidade de ativos 

financeiros (art. 854, §2º, NCPC), conforme extrato do Bacenjud juntado 

às fls. 55/57.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30668 Nr: 775-30.2010.811.0051

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael Foltran dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SANTOS DA SILVA - 

OAB:21677/O

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MICHAEL FOLTRAN DOS SANTOS, Cpf: 

01636974180, Rg: 1879341-0, Filiação: Alcides Silveira dos Santos e Maria 

Angela Foltran, data de nascimento: 09/07/1987, brasileiro(a), natural de 

Barra do Bugres-MT, solteiro(a), desempregado, Telefone 66 9977 9311. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu para que compareça nesta secretaria a fim 

de retirar os boletos para recolhimento do valor referente, bem como 

posterior comprovação do cumprimento da pena de multa imposta.

Despacho/Decisão: Autos n° 775-30.2010.811.0051 – Cód. 

30668Executivo de PenaDespacho.Vistos em correição.Defiro o pedido 

formulado pela Defesa do Recuperando Michael Foltran dos Santos, em 

consonância com o Ministério Público, para parcelar a pena de multa 

imposta em 40 (quarenta) parcelas iguais.Intime-se o Apenado acerca 

desta decisão, assim como para retirar os boletos na Secretária Criminal 

deste Juízo.Consigne-se que o Recuperando deverá trazer os 

comprovantes de pagamento dos boletos nos autos, bem como informar a 

cada anos a possibilidade de aumentar o valor das parcelas, antecipando 

a quitação da multa.Expeça-se ao necessário, emitindo os boletos 

pertinentes.Cientifique-se o Ministério Pública e o Advogado.Cumpra-se. 

Às providências.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 26 de outubro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000244-12.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA GOMES SILVA (EXECUTADO)

 

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(s) ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELI - SC0008927A, FABIULA MULLER - 

MT22165-A, para que providencie(m) 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: 1000481-46.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR ABIDO OAB - RS57171 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO JESUS MARIOTTO (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,ADEMIR ABIDO, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000503-07.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO TULLIO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DA COSTA FERREIRA OAB - GO49641 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANOR JOSE LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CANARANA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Compulsando os autos verifica-se que o imóvel a ser avaliado pertence à 

Comarca diversa desta, sendo mencionada sua localização na Comarca e 

Município de Ribeirão Cascalheira. Assim, nos termos do Provimento 

056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de intimar o requente para que 

se manifeste acerca da localização do imóvel e, caso seja nesta Comarca 

de Canarana, que providencie o recolhimento da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após o 
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recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58729 Nr: 240-26.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arno Volnei Guntzel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Floresta Máquinas Agrícolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos à suspensão, conforme solicitado pela parte 

requerente, devendo o mesmo, após o decurso do prazo solicitado, 

manifestar-se nos autos independente de intimação.

Citação

Citação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000433-87.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO BRENTANO (REQUERENTE)

LUCIA BRENTANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA 73294152191 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Canarana 

- MT JUIZO DA Primeira Vara Criminal e Cível EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 

30 DIAS AUTOS N.º 1000433-87.2018.8.11.0029 ESPÉCIE: CAUTELAR 

INOMINADA (183) PARTE AUTORA: LUCIA BRENTANO - ME e outros 

PARTE RÉ: CITANDO(A, S): REQUERIDO: DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA 

73294152191 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/10/2018 16:15:09 

VALOR DA CAUSA: $36,534.61 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Lúcia Brentano ME, pessoa jurídica 

de direito privado, com sede na Rua Barra do Garças, nº 596, Setor Nova 

Canarana, Canarana-MT, vem propor a presente Tutela de Urgência de 

Natureza Cautelar de Sequestro de Bem Móvel com Pedido Liminar em 

desfavor de Deidison Martins de Oliveira-ME, pessoa jurídica de direito 

privado, com sede na Avenida Mato Grosso, nº 858, Setor Morada do Sol, 

Canarana-MT, regularmente inscrito no CNPJ sob o nº 

26.522.860/0001-89, por seu representante legal Deidison Martins de 

Oliveira, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade Civil RG sob 

o nº 1268694 MTE/GO e inscrito no CPF sob o nº 732.941.521-91, 

residente e domiciliado em local incerto e não sabido, pelas razões de fato 

e de direito. DESPACHO: Vistos, Trata-se de Tutela de Urgência Cautelar 

de Sequestro de Bem Móvel com pedido liminar, ajuizada por LÚCIA 

BRENTANO ME, por sua representante legal, Lúcia Brentano, e LÍRIO 

BRENTANO, em desfavor de DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA - ME, todos 

devidamente qualificados na exordial. Alega o requerente, Sr. Lírio 

Brentano, que comprou do Sr. Alsirio Lirio Dilly o veículo 

Car/Camionete/Carroc ABT; Marca/Modelo: GM/D20 Custom S; Código 

Renavam: 00615891969; Chassi: 9BG244NBRPC010473; Combustível: 

Diesel; Ano de Fabricação: 1993, Ano do Modelo: 1994; Cor Predominante: 

Branca ; Placa: HRA-3707. Porém o veículo ainda está em nome do Alsirio 

Lirio Dilly, o qual outorgou a Procuração Pública ao Requerente, em anexo, 

para vender e transferir o veículo para quem lhe convier, inclusive seu 

próprio nome. Ocorre que, os Requerentes resolveram vender o veículo 

retro mencionado ao requerido Deidison Martins de Oliveira, pelo valor de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), representado pelo cheque, (em anexo - 

doc. 06), sob o nº 000010, conta nº 77496-0, Cooperativa Sicredi nº 0806, 

emitido no dia 30.12.2016 e pré-datado para o dia 20.04.2017. O 

Requerente Sr. Lírio Brentano no dia 20.04.2017, dirigiu-se a Cooperativa 

SICREDI com o fim de descontar o cheque emitido pelo Requerido e foi 

constatado que não havia saldo suficiente para o pagamento do cheque, 

motivo n° 11 (cheque sem fundos), em anexo (doc. 07). Posteriormente, 

os Requerentes tentaram localizar o Requerido o que não foi possível, 

tendo em vista que o mesmo havia fugido da cidade por ter aplicado vários 

golpes em diversas pessoas. Em decorrência o mesmo encerrou a 

atividades na empresa Deidison Martins de Oliveira – ME, com o nome 

fantasia Casa do Construtor Brasil, CNPJ n° 26.522.860/0001-89, (em 

anexo - doc. 08). Decorrido alguns meses foi constatado que o veículo 

caminhonete encontra-se no endereço Rua Uberaba, n° 218, última casa 

ao lado esquerdo, Bairro Bela Vista, município de Canarana-MT, na posse 

de um terceiro que se chama Valter, em anexo as fotos do veículo na 

residência (doc.09/10). Procurado pelo Requerente, o Sr. Valter disse que 

não entregaria o veículo, pois havia comprado do Requerido pelo valor de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Assim, entendendo estar amparado pela 

lei para ver sua pretensão atendida e discorrendo sobre os requisitos do 

fumus bom iuris e o periculum in mora, requer a concessão da presente 

medida cautelar de sequestro de bem móvel, inaudita altera pars. 

Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. É de 

trivial conhecimento que os requisitos necessários e indispensáveis à 

concessão da tutela cautelar se referem à plausibilidade do direito 

invocado (fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão 

irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Para o seu 

deferimento liminar, indispensável se torna a previsão da ineficácia da 

medida concedida após o contraditório, nos moldes do art. 300 do NCPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia.” No caso em comento, os autores 

propuseram a presente cautelar visando a preservação do veículo que se 

encontra em posse de terceiro, sob risco de danos que possam advir da 

permanência do veículo em mãos de terceiros, tais como acidentes de 

trânsito com lesões de natureza leve/grave ou até o evento danoso maior: 

morte, como também, os casos de furto, roubo ou mesmo a sua 

deterioração, com a consequente depreciação e etc. Contudo, analisando 

o presente caso, verifica-se que o requerido encontra-se em lugar incerto 

e,dificilmente, tomará conhecimento da presente atenção. Por outro lado, o 

terceiro, que encontra-se na posse do veículo, não pode arcar com as 

consequências, até porque não é réu nos presentes autos, uma vez que 

adquiriu o veículo do requerido e pagou por ele, ainda que por um valor 

abaixo do mercado. Desta forma, compulsando os autos e os documentos 

que o instruem, verifica-se que os autores não lograram em demonstrar 

estarem presentes nem o fumo boni iuris, muito menos o periculum in mora. 

Também não restou demonstrado a existência de risco de perecimento ou 

deterioração do bem objeto da lide. Decido. Pelo exposto, ausentes assim 

o fumus boni juris como o periculum in mora, INDEFIRO, liminarmente, a 

medida de sequestro solicitada pelos Requerentes. Cite-se o requerido via 

edital. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intime-se. Eu, Maria Amelia 

Dedone Costa , digitei. Canarana - MT, 30 de outubro de 2018 Maria Amelia 

Dedone Costa Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000476-24.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CANARANA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA APARECIDA TELMAN (RÉU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Vistos etc. Trata-se de pedido de Tutela Provisória Antecipada em caráter 

antecedente proposta pela Distribuidora de Bebidas Canarana Ltda, 

representada pelo seu representante legal Rene Roberto de Souza Dutra 

em face de Sabrina Aparecida Telman - ME (Torneadora e Mecânica 
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Paraná), ambos devidamente qualificados nos autos. A parte autora aduz 

que foi surpreendida pela notícia de um protesto em seu nome, ao tentar 

efetuar cadastro para compra à prazo em uma loja desta cidade. Alegou 

que dirigiu-se ao Cartório do 2º Ofício de Canarana, solicitando a devida 

certidão e constatou tratar-se de protesto lavrado em 11/07/2018, por 

dívida com vencimento em 30/06/2018, no valor de R$ 3.800,00 (três mil e 

oitocentos reais), sendo a suposta credora a empresa Ré. A Autora disse 

ainda que não foi notificada do protesto, não recebeu nenhuma carta, ou 

nada parecido, descobrindo que está com seu nome sujo da pior forma 

possível, ao tentar efetuar um cadastro e ter seu crédito negado, bem 

como já teria efetuado o pagamento da dívida. Ao final pleiteou pela 

concessão da tutela, a fim de que determine a suspensão imediata do 

protesto, proibindo ainda a inclusão desta no cadastro dos SERASA, SPC, 

SCPC, ou qualquer outro órgão de proteção ao crédito ou cadastro de 

inadimplentes. Juntou documentos. Fundamento e decido. Verifico que 

pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das 

modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de 

evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que 

rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição 

plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo 

ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 

No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da 

demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma 

mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de 

urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade 

do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela 

parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar 

a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Para o Código 

Civil, o negócio jurídico é nulo quando for ilícito, impossível ou 

indeterminável o seu objeto; o motivo determinante, comum a ambas as 

partes, for ilícito; não revestir a forma prescrita em lei; for preterida alguma 

solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; tiver por 

objetivo fraudar lei imperativa; a lei taxativamente o declarar nulo, ou 

proibir-lhe a prática, sem cominar sanção (art. 166, inciso II do Código 

Civil). O “fumus bonis iuris”, resta revelado ante o cenário no qual a 

requerente efetuou o pagamento da dívida, antes mesmo de seu 

vencimento e sequer foi notificada do protesto em seu nome. Por outro 

lado o “periculum in mora” também resta evidenciado, visto que estando o 

requerente protestado, logicamente esta sofrendo restrições quanto à 

movimentação de crédito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela determinando-a, na forma de 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO do protesto. Para tanto, 

oficie-se ao CARTÓRIO DE 2º OFÍCIO, para que proceda com referida 

suspensão, bem como à requerida para que se abstenha de incluir o nome 

da requerente nos cadastros do SERASA, SPC, SCPC, ou qualquer outro 

órgão de proteção ao crédito ou cadastro de inadimplentes. Considerando 

a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à conciliação. 

Após, cite-se e notifique-se a parte Requerida de todo o teor da presente 

ação, bem como para que compareça perante este Juízo, no Fórum desta 

Comarca, na referida solenidade, advertindo-os de que o seu não 

comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais - art. 7, da Lei n°. 

5.478/68. Intime-se, a parte Requerente, constando da intimação que sua 

ausência implicará extinção do feito, sem resolução de mérito – art. 7, da 

Lei n°. 5.478/68. Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo 

para apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida 

audiência. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000273-62.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (EMBARGANTE)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (EMBARGANTE)

DIRCEU OSTROSKI (EMBARGANTE)

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (EMBARGANTE)

ELIANE FELIPE BERNARDIS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Vistos, Mantenho a decisão de id 14472460. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE NÃO EVIDENCIADA NO CASO 

ESPECÍFICO. -Para a concessão da gratuidade judiciária deve estar 

comprovada a hipossuficiência econômica do requerente, em especial se 

tratando de pessoa jurídica (Súmula 481/STJ). A fato de a empresa estar 

em recuperação judicial, por si só, não é suficiente para demonstrar a 

hipossuficiência econômica. Precedentes STJ. - Caso em que a ré não 

demonstrou a comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com os 

encargos processuais, o que leva ao indeferimento do beneplácido. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70078160967 RS, 

Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 29/08/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2018). 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000273-62.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (EMBARGANTE)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (EMBARGANTE)

DIRCEU OSTROSKI (EMBARGANTE)

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (EMBARGANTE)

ELIANE FELIPE BERNARDIS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Vistos, Mantenho a decisão de id 14472460. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE NÃO EVIDENCIADA NO CASO 

ESPECÍFICO. -Para a concessão da gratuidade judiciária deve estar 

comprovada a hipossuficiência econômica do requerente, em especial se 

tratando de pessoa jurídica (Súmula 481/STJ). A fato de a empresa estar 

em recuperação judicial, por si só, não é suficiente para demonstrar a 

hipossuficiência econômica. Precedentes STJ. - Caso em que a ré não 

demonstrou a comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com os 

encargos processuais, o que leva ao indeferimento do beneplácido. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70078160967 RS, 

Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 29/08/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2018). 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000433-87.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO BRENTANO (REQUERENTE)

LUCIA BRENTANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA 73294152191 (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Vistos, Trata-se de Tutela de Urgência Cautelar de Sequestro de Bem 

Móvel com pedido liminar, ajuizada por LÚCIA BRENTANO ME, por sua 

representante legal, Lúcia Brentano, e LÍRIO BRENTANO, em desfavor de 

DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA - ME, todos devidamente qualificados na 

exordial. Alega o requerente, Sr. Lírio Brentano, que comprou do Sr. Alsirio 

Lirio Dilly o veículo Car/Camionete/Carroc ABT; Marca/Modelo: GM/D20 

Custom S;  Cód igo  Renavam:  00615891969;  Chass i : 

9BG244NBRPC010473; Combustível: Diesel; Ano de Fabricação: 1993, 

Ano do Modelo: 1994; Cor Predominante: Branca ; Placa: HRA-3707. Porém 

o veículo ainda está em nome do Alsirio Lirio Dilly, o qual outorgou a 

Procuração Pública ao Requerente, em anexo, para vender e transferir o 

veículo para quem lhe convier, inclusive seu próprio nome. Ocorre que, os 

Requerentes resolveram vender o veículo retro mencionado ao requerido 

Deidison Martins de Oliveira, pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

representado pelo cheque, (em anexo - doc. 06), sob o nº 000010, conta 

nº 77496-0, Cooperativa Sicredi nº 0806, emitido no dia 30.12.2016 e 

pré-datado para o dia 20.04.2017. O Requerente Sr. Lírio Brentano no dia 

20.04.2017, dirigiu-se a Cooperativa SICREDI com o fim de descontar o 

cheque emitido pelo Requerido e foi constatado que não havia saldo 

suficiente para o pagamento do cheque, motivo n° 11 (cheque sem 

fundos), em anexo (doc. 07). Posteriormente, os Requerentes tentaram 

localizar o Requerido o que não foi possível, tendo em vista que o mesmo 

havia fugido da cidade por ter aplicado vários golpes em diversas 

pessoas. Em decorrência o mesmo encerrou a atividades na empresa 

Deidison Martins de Oliveira – ME, com o nome fantasia Casa do 

Construtor Brasil, CNPJ n° 26.522.860/0001-89, (em anexo - doc. 08). 

Decorrido alguns meses foi constatado que o veículo caminhonete 

encontra-se no endereço Rua Uberaba, n° 218, última casa ao lado 

esquerdo, Bairro Bela Vista, município de Canarana-MT, na posse de um 

terceiro que se chama Valter, em anexo as fotos do veículo na residência 

(doc.09/10). Procurado pelo Requerente, o Sr. Valter disse que não 

entregaria o veículo, pois havia comprado do Requerido pelo valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). Assim, entendendo estar amparado pela lei 

para ver sua pretensão atendida e discorrendo sobre os requisitos do 

fumus bom iuris e o periculum in mora, requer a concessão da presente 

medida cautelar de sequestro de bem móvel, inaudita altera pars. 

Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. É de 

trivial conhecimento que os requisitos necessários e indispensáveis à 

concessão da tutela cautelar se referem à plausibilidade do direito 

invocado (fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão 

irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Para o seu 

deferimento liminar, indispensável se torna a previsão da ineficácia da 

medida concedida após o contraditório, nos moldes do art. 300 do NCPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia.” No caso em comento, os autores 

propuseram a presente cautelar visando a preservação do veículo que se 

encontra em posse de terceiro, sob risco de danos que possam advir da 

permanência do veículo em mãos de terceiros, tais como acidentes de 

trânsito com lesões de natureza leve/grave ou até o evento danoso maior: 

morte, como também, os casos de furto, roubo ou mesmo a sua 

deterioração, com a consequente depreciação e etc. Contudo, analisando 

o presente caso, verifica-se que o requerido encontra-se em lugar incerto 

e,dificilmente, tomará conhecimento da presente atenção. Por outro lado, o 

terceiro, que encontra-se na posse do veículo, não pode arcar com as 

consequências, até porque não é réu nos presentes autos, uma vez que 

adquiriu o veículo do requerido e pagou por ele, ainda que por um valor 

abaixo do mercado. Desta forma, compulsando os autos e os documentos 

que o instruem, verifica-se que os autores não lograram em demonstrar 

estarem presentes nem o fumo boni iuris, muito menos o periculum in mora. 

Também não restou demonstrado a existência de risco de perecimento ou 

deterioração do bem objeto da lide. Decido. Pelo exposto, ausentes assim 

o fumus boni juris como o periculum in mora, INDEFIRO, liminarmente, a 

medida de sequestro solicitada pelos Requerentes. Cite-se o requerido via 

edital. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000446-86.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PREVICAN - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CANARANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de Alvará Judicial proposto pelo FUNDO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CANARANA - PREVICAN no 

intento de obter autorização judicial para efetivar o levantamento dos 

valores depositados em contas bancárias da “de cujus” MARIA OTACÍLIA 

TOMÉ. Alega que a pessoa de MARIA OTACÍLIA TOMÉ era beneficiária do 

Fundo de Previdência e recebia mensalmente o benefício de Pensão por 

Morte, contudo esta faleceu na data de 24 de janeiro de 2017, conforme 

certidão de óbito em anexo. Aduz que o Fundo de Previdência não foi 

informado do falecimento da pensionista e continuou normalmente a 

efetuar o pagamento mensal da pensão até o mês de julho/2018, conforme 

comprovantes de depósito mensal na conta 21206-7, da Agência 1319-6, 

do Banco do Brasil de Canarana/MT. Assim, foi constatado que todos os 

pagamentos a partir do falecimento da pensionista foram indevidos. Por 

serem pagamentos indevidos, não integram o patrimônio da falecida e, por 

consequência, não é passivo de sucessão hereditária. É o breve relatório. 

Fundamento. Decido. Presentes os pressupostos processuais, sendo 

desnecessária a produção de qualquer outro tipo de provas nos autos, 

pois os documentos colacionados pela parte requerente, são suficientes 

para análise do pedido, assim passo a análise do pedido propriamente dito. 

Como regra geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter 

autorização estatal para que acordos ou manifestação unilateral de 

vontade produzam os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao 

presente caso. Tenho que o interesse do requerente, no caso vertente, 

encontra-se protegido, devendo para tanto ser autorizado o levantamento 

do valor depositado referentes ao valores pagos à título de pensão, uma 

vez que não existe nenhum óbice aparente à concessão deste. Ademais, 

verifico que os documentos aportados aos autos comprovam a real 

necessidade de concessão de autorização para levantamento do valor 

depositado deixado pela “de cujus” Maria Otacília Tomé. Posto isso, 

DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pelo requerente, para o levantamento 

do valor depositado no Banco do Brasil, agência 1319-6, conta n.º 

21206-7 em nome do “de cujus” Maria Otacília Tomé, referente aos valores 

da pensão. Sem custas processuais, em razão do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, que ora defiro. Expeça-se o alvará 

requerido. Às providências. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000154-04.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GUTIERRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Vistos, Aqui se tem ação de busca e apreensão, ajuizada por Banco 

Bradesco Financiamentos S.A em desfavor de Antônio Gutierres, ambos 

qualificados na inicial. Ressai da inicial que as partes entabularam um 

contrato de financiamento, no valor de R$ 17.973,12 (dezessete mil e 

novecentos e setenta e três reais e doze centavos). Em garantia à dívida, 

o devedor alienou fiduciariamente ao requerente o veículo tipo automóvel 

descrito na exordial. Foi realizado parcelamento em 24 vezes, com 

vencimento final datado para 18.08.2019, entrementes, a parte devedora 

teria pagado somente até a parcela vencida em 18.11.2017, tendo sido 

constituída em mora, conforme notificação extrajudicial juntada com a 
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inicial. Diante disso, o requerente pugnou pela concessão de liminar de 

busca e apreensão e a posterior procedência do pedido, com a 

condenação da parte ré em honorários de sucumbência. Recebida a 

inicial, foi deferida a liminar e expedido mandado de busca e apreensão. 

Realizada a diligência pelo Oficial de Justiça, restou o ato frutífero, tendo 

sido o requerido devidamente citado e o veículo apreendido e entregue ao 

fiel depositário indicado pelo requerente. Por conseguinte, a parte ré 

apresentou contestação, aduzindo a nulidade da notificação extrajudicial 

remetida em seu endereço, eis que teria sido recebida por terceiro, bem 

como comunicado ao banco autor a mudança de endereço, requerendo, 

portanto, a extinção do feito sem julgamento do mérito. Em id: 14436698, o 

requerente apresentou réplica à contestação, impugnando in totum os 

argumentos lançados pela parte requerida. Vieram os autos conclusos. É 

O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil estabelece que a ação comporta julgamento 

antecipado do mérito quando desnecessária a produção de outras provas. 

Verifica-se tal situação nos presentes autos, razão pela qual passa-se ao 

julgamento antecipado da lide. As partes celebraram contrato, contraindo o 

réu no bônus da aquisição do valor requerido e o ônus de paga-lo à 

credora. Contudo, no curso das prestações requerido deixou de cumprir 

suas obrigações contratuais e, mediante da notificação extrajudicial 

enviada pela credora, o devedor quedou-se inerte, constituindo assim a 

mora. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

aduzindo ilegalidade do ato constritivo, porquanto a notificação 

extrajudicial remetida pela credora teria sido recebida em endereço e por 

pessoa diversa da do devedor. Tais argumentos já estão superados, 

consoante decisão inicial proferida (id: 13345288), eis que este Juízo já 

elucidou a desnecessidade da notificação ser recebida pessoalmente pelo 

devedor, bastando que o AR seja remetido ao endereço informado pelo 

devedor quando da formulação do contrato, sendo que desse mesmo 

modo dispõe o artigo 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69. De outra senda, 

tangente ao pleito de assistência judiciária gratuita realizado pelo devedor, 

verifica-se que razão não lhe assiste. O pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita não comporta acolhimento tendo em vista que 

não há prova colacionada aos autos indicando a insuficiência financeira 

por parte da ré. É indispensável que a afirmação da parte esteja 

corroborada com inequívoca demonstração de frágil situação econômica, 

a ponto de ser considerado o benefício da justiça gratuita. Não há, 

contudo, documento algum que comprove a suposta situação de 

dificuldade financeira. Assim, atendendo-se a petição inicial os requisitos 

enumerados na legislação pertinente, além de ficar devidamente 

comprovado o inadimplemento e a constituição em mora da parte ré, a 

procedência do pleito é medida que se impõe. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o 

mérito e julgo procedente o pedido, para consolidar a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem apreendido nas mãos do autor. Condeno 

a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, 

consoante o disposto do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil. 

P.R.I.C.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000257-11.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA DAYANNE DOS SANTOS MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA DE FÁTIMA MATIELLI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000257-11.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): ROBERTA DAYANNE DOS SANTOS MIRANDA RÉU: NEIVA DE 

FÁTIMA MATIELLI Vistos. Trata-se de ação de declaração de existência 

de negócio jurídico c.c obrigação de fazer em que ROBERTA DAYANNE 

DOS SANTOS MIRANDA move em face de NEIVA DE FÁTIMA MATIELLI, já 

qualificadas no encarte processual. Realizados alguns atos processuais, 

as partes firmaram acordo perante o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos – CEJUSC desta comarca, conforme se infere em Id. 16106343. É 

o relatório. Decido. A demanda veicula discussão sobre direitos 

disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem compromisso 

(judicial ou extrajudicial), estando também satisfeitas os requisitos gerais 

de validade do negócio jurídico, conforme estabelece o art. 104, do Código 

Civil, à medida que se impõe a homologação judicial. Ante o exposto, 

HOMOLOGO por sentença a transação celebrada entre as partes, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Defiro o pedido de suspensão 

do feito. Assim sendo, determino a remessa do feito ao arquivo provisório, 

devendo lá permanecer até ulterior pedido de desarquivamento. Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana, 25 de outubro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000268-40.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL DAGNESE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA CUNHA MARINHO OAB - MT0012501S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIZZO & SCHELSKI LTDA. - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000268-40.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): MIGUEL DAGNESE RÉU: RIZZO & SCHELSKI LTDA. - EPP 

Vistos. Trata-se de ação de cobrança c.c danos morais e materiais em 

que MIGUEL DAGNESE move em face de AGRO SEED COMÉRCIO E 

EXPORTAÇÃO LTDA EPP, já qualificados no encarte processual. 

Realizados alguns atos processuais, as partes firmaram acordo perante o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta comarca, 

conforme se infere em Id. 15963666. É o relatório. Decido. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, tem-se que o acordo apresentado 

comporta homologação, porquanto observadas as formalidades previstas 

no artigo 719 e seguintes do CPC. O pedido em tela encontra respaldo no 

artigo 725, inciso VIII do CPC, o qual disciplina os pedidos de homologação 

de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza ou valor, 

observando-se o procedimento de jurisdição voluntária. Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo a mesma eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, inciso II, do Código de Processo Civil, não se 

mostrando prescindível que constem os termos da transação, não 

bastando apenas à simples notícia de que as partes se compuseram 

amigavelmente. Assim, diante do termo de acordo apresentado, outro 

caminho não há senão a homologação do acordo pactuado nos autos. 

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a transação celebrada entre 

as partes para que surta seus efeitos jurídicos e legais, extinguindo o feito 

com resolução do mérito a teor do que dispõe o art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais. 

Intime-se o requerente, por Dje. Em seguida, com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana, 26 de outubro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000210-37.2018.8.11.0029

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:

VOLMIR LASTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONISA BISCOLI OAB - PR38563 (ADVOGADO(A))

DIENIFFER GASPARETTO OAB - PR51492 (ADVOGADO(A))

ROBSON CARLOS BISCOLI OAB - PR23403 (ADVOGADO(A))

 

Juntada de Termo de Audiência

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000388-83.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))
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ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. O. (EXECUTADO)

G. O. T. -. E. (EXECUTADO)

 

Considerando o teor da Certidão do Oficial de Justiça, ID 16220807, nos 

termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de INTIMAR o advogado do polo ativo, para que providencie a 

complementação da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, 

devendo a guia ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) 

e após o recolhimento da guia, comprovar nos autos o seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000430-35.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CANARANA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da manifestação 

do Executado, IDs. nº 16225021/ 16225027/16225029 e 16225032, 

requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51402 Nr: 2494-40.2015.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Átila Ezequiel Cancian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA CONZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleise Fulber Caumo - 

OAB:12.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIENE FRANCIELI DO 

AMARAL - OAB:19214/O

 Vistos.

 Diante da manifestação de fl. 72, REDESIGNO a audiência para o dia 12 de 

Fevereiro de 2019, às 15h00min (horário oficial do MT).

No mais, cumpra-se “in totun”, a decisão de fl. 70.

Intimem-se as partes por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53492 Nr: 413-84.2016.811.0029

 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: TMK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a justificativa do requerente, redesigno a solenidade para o 

dia 12 de fevereiro de 2019 às 16h30 (MT).

Saem todos intimados.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000466-77.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000466-77.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: LUCIA HELENA RODRIGUES DA 

SILVA BENSI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Cite-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 9.494, 

de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 2.180-35 de 

2001, salientando que na execução não embargada não caberá 

condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o artigo 

1º-D do diploma legal em apreço. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. 

CANARANA, 26 de outubro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-67.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MIRANDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8010215-67.2016.8.11.0029. REQUERENTE: GILMAR MIRANDA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Defiro o pedido de ID 

16111441. intime-se conforme pleiteado. Às providências. Cumpra-se. 

CANARANA, 30 de outubro de 2018. Darwin de Sousa Pontes Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000477-09.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PANMELLA CRISTINA SOUZA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PANMELLA CRISTINA SOUZA BARBOSA OAB - MT23245/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000477-09.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: PANMELLA CRISTINA SOUZA 

BARBOSA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cite-se 

a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 9.494, de 10 e 

Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 2.180-35 de 2001, 

salientando que na execução não embargada não caberá condenação em 

honorários advocatícios, à par do que dispõe o artigo 1º-D do diploma legal 

em apreço. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. CANARANA, 26 de 

outubro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000090-91.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO SABINO SALVIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE BENTO DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDECI CARNEIRO DOS SANTOS OAB - DF51038 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente para determinar a 

suspensão do feito pelo prazo de 10 (dez) dias. Esgotado o prazo, 
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INTIME-SE o Exequente para que indique bens disponíveis do Executado, 

ou para que requeira o que de direito, sob pena de extinção do feito Às 

providências. Cumpra-se. Canarana, 30 de outubro de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-07.2013.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALI FULBER CAUMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELCHIOR FULBER CAUMO OAB - MT9918/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 CANARANA DESPACHO Processo: 

8010187-07.2013.8.11.0029. REQUERENTE: VALI FULBER CAUMO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Renove-se vista dos autos à parte 

Promovente. Às providências. Cumpra-se. CANARANA, 30 de outubro de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010444-61.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO OSVALDO DIEHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ OAB - MT3924/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO BITENCOURT IANHES BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n º 8010444-61.2015.8.11.0029 Vistos. Trata-se de fase de 

cumprimento de sentença na qual houve pedido e inclusão de Restrição 

Veicular em nome da parte executada. Consta ainda anexo aos autos 

comprovante de depósito do crédito da parte exequente, suficiente para o 

cumprimento de sentença e extinção da demanda. Assim, para a liberação 

de valores determino a expedição de Alvará Judicial para crédito a 

Agência 1319-6, conta corrente nº 4437-7, Banco do Brasil de titularidade 

Evaldo Osvaldo Diehl, CPF: 132.773.839-20. Cumpre ainda determinar, já 

que lidima a liberação das restrições veiculares perpetradas em nome da 

parte executada, feitas por meio do sistema informatizado RENAJUD. 

DETERMINO sejam adotadas as providências necessárias para o 

cumprimento do conteúdo acima descrito. Isso posto, uma vez satisfeita a 

obrigação pelo executado, julgo extinto o processo COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 925 do Novo Código de Processo Civil. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, 

dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 25 de outubro de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 98678 Nr: 5185-71.2017.811.0024

 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: ELI PEREIRA ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Martins Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9879/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para fazer comparecer a inventariante para retirar a carta de 

adjudicação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76526 Nr: 3084-32.2015.811.0024

 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: Ana Paula Lima Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para comparecer em cartório para retirar a carta de adjudicação e 

alvará expedidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74727 Nr: 2275-42.2015.811.0024

 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: Huana Paula da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Castro Menezes - 

OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77934 Nr: 328-16.2016.811.0024

 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: Alaor Luis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, José 

Antônio Saldanha Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para compareccimento à audiência de CONCILIAÇÃO, designada para o 

dia 04/12/2018, às 15h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC - no Fórum local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77934 Nr: 328-16.2016.811.0024

 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: Alaor Luis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, José 

Antônio Saldanha Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 231 de 621



RODRIGUES - OAB:128341

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37720 Nr: 108-91.2011.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Bazan Roca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo da Costa Farias - Espólio, Dulciyara 

Bueno da Cunha Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELI BRITZIUS - 

OAB:19138, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078, 

Rosângela da Silva Capelão - OAB:8944-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dionildo Gomes Campos - 

OAB:3302/MT

 ANTE O EXPOSTO, em face da comprovada existência de ação proposta 

anteriormente, com a mesma causa de pedir, as mesmas partes e o 

mesmo pedido, forçoso se faz o reconhecimento de litispendência (artigo 

301 §§ 1º a 3º do CPC), de modo que DECLARO extinto o processo sem 

resolução do mérito, face ao fenômeno processual supra afirmado e com 

fundamento no artigo 485, incisos V, do Código de Processo Civil. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, consoante art. 85, §2º, do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após, certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 77934 Nr: 328-16.2016.811.0024

 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: Alaor Luis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, José 

Antônio Saldanha Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Diante do exposto, nos termos do artigo 273, do Código de Processo Civil, 

defiro a antecipação da tutela pretendida pela autora, para determinar que 

a parte ré que, no prazo de dez (10) dias, retire o nome da parte autor das 

listas de restrição de crédito, em virtude da dívida objeto da presente 

lide.Defiro o benefício da justiça gratuita uma vez que a parte requerente 

não dispõe de recursos para arcar com as despesas do processo sem se 

privar dos indispensáveis à manutenção da família.Cite-se a parte 

requerida para, no prazo legal, apresentar resposta. Sob pena de 

serem-lhe aplicados os efeitos da revelia, constantes no artigo 319 do 

Código de Processo Civil. Contestada a ação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de dez (10) dias, apresente nos autos impugnação à 

contestação.Posteriormente, havendo preliminares, conclusos para 

sanear, caso contrário, intimem-se acerca das provas que pretendem 

produzir, especificando-as e justificando a sua necessidade, sob pena de 

indeferimento.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000943-18.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM CIVIL CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES (REQUERIDO)

DINAMICA COMERCIAL AGRICOLA - ME (REQUERIDO)

MARIO EUGENIO GIOTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimação do advogado do 

requerente - Via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o 

depósito do complemento de diligência, conforme Certidão do Oficial de 

Justiça, juntada nos autos, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, emitindo a 

guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: (www.tjmt.jus.br), vinculando a guia ao processo e 

posteriormente juntar guia/comprovante de pagamento aos autos. 

Chapada dos Guimarães, 30 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 Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 110061 Nr: 4001-46.2018.811.0024

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

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaci de Jesus Lenk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esly Geraldo Pinheiro - 

OAB:16549

 Vistos etc.

I. Com fulcro no art. 197 da Lei n° 7.210/84, RECEBO o recurso interposto 

pelo Ministério Público.

II. Intime-se a parte recorrida para apresentação das contrarrazões no 

prazo legal.

III. Apresentadas as contrarrazões do recurso interposto, retornem os 

autos em conclusão para eventual juízo de retratação (art. 589 do CPP).

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102466 Nr: 730-29.2018.811.0024

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Lemes Vieira

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

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 78845 Nr: 686-78.2016.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de Busca 

e Apreensão e Citação expedido, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101694 Nr: 329-30.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Antonio Terres Soares, Daniel Rosa 

Sampaio, Roberto Carlos Fernandes, Joel Miranda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGIA PINTO DIAS LEITE - 

OAB:10298

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como do Provimento nº 

52/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos, para que a parte ré 

apresente suas alegações finais, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 91745 Nr: 1848-74.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA, Daiana Kang

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A, AUTO POSTO 

ROTA DO SOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAISSA IZABEL DA SILVA 

CARDOSO - OAB:17019/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MUNIR MARTINS SALOMAO - 

OAB:20383/O

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerida, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a petição juntada aos autos em 

15/10/2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001063-61.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA EMELINA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS DE ARRUDA SECUNDINO (RÉU)

JUCILENE DE SOUZA MATOS (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001063-61.2018.8.11.0024. 

Vistos etc. Trata-se ação de guarda com pedido liminar movido por 

Benedita Emelina de Arruda, em desfavor de Jucilene de Souza Matos e 

Jonas de Arruda Secundino. Narra a autora que é avó paterna da menor 

Luanne Matos Secundino e que seus genitores, ora requeridos, estão 

segregados na Penitenciária Feminina Ana Maria Couto May e na Cadeia 

Pública municipal, respectivamente. Aduz que, desde o nascimento da 

criança, em 22.5.2018, esta permanece sob os seus cuidados, assim 

como seus genitores nunca manifestaram interesse em manter o vínculo 

afetivo com a menor. É o relatório. Decido. Analisando os autos, infere-se 

pela narrativa dos fatos, que a menor já se encontra sob a guarda de fato 

da requerente, tendo sido requerido, em sede de cognição sumária, 

apenas a regularização desta situação de fato, a exemplo do disposto no 

artigo 33, § 1° da Lei 8.069/90, in verbis: “Art. 33. Omissis § 1º. A guarda 

destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou 

incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de 

adoção por estrangeiros.” De outra feita, a guarda poderá ser modificada, 

a teor do disposto no artigo 35 do mencionado Diploma Legal, a seguir 

colacionado: “Art. 35. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, 

mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público.” A doutrina 

caminha no mesmo sentido: “A concessão da guarda, provisória ou 

definitiva, não faz coisa julgada, podendo ser modificada no interesse 

exclusivo do menor e desde que não tenham sido cumpridas as 

obrigações pelo seu guardião.” (PAULO LÚCIO NOGUEIRA – ECA 

COMENTADO). Conclusão. Diante o exposto: I. Recebo a inicial. II. Com 

fulcro nos artigos 33 a 35 da Lei n° 8.069/90, DEFIRO LIMINARMENTE a 

guarda provisória da menor Luanne Matos Secundino, em favor da 

requerente Benedita Emelina Arruda, tomando-se-lhe o compromisso de 

bem e fielmente desempenhar o encargo, mediante termo nos autos, 

obrigando-se à prestação de assistência material, moral, educacional e 

afetiva à criança e sem prejuízo de ulterior revogação. A teor do art. 189, 

II, do CPC, processe-se o feito em segredo de justiça, inclusive com o 

cadastro no sistema apolo. III. Citem-se e intimem-se os requeridos, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de 

conciliação, devendo o ato ser designado e realizado pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca 

(art. 334, CPC). Advirta-se às partes que a ausência injustificada à 

audiência de conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC). Intime-se 

a parte requerente, pessoalmente, da data da audiência de conciliação 

designada. Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório (art. 334, §9°, 

CPC). Cientifiquem-se os requeridos de que poderão apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4°, I e §6°, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, os 

requeridos poderão contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4°, 

I, do CPC. Advirtam-se aos requeridos que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia, presumindo-se verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em 

caso de citação por mandado, deverão os requeridos informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). IV. Havendo acordo, colha-se, sendo o caso, o 

parecer do Ministério Público (art. 178, CPC), e retorne o feito em 

conclusão. V. Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 CPC), 

intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias. VI. 

Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com 

fundamento no artigo 98 do CPC. VII. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-52.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KAMYLLA APARECIDA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 610,27 (seiscentos e dez reais e vinte 

e sete centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 88/2014 

CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 30 de outubro de 2018. Luciana 
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Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-69.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DOS SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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))

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 806,91 (oitocentos e seis reais e 

noventa e um centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 

88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 30 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010366-48.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS EUZEBIO DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 797,10 (setecentos e noventa e sete 

reais e dez centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 

88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 30 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010363-93.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 551,15 (quinhentos e cinquenta e um 

reais e quize centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 

88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 30 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-35.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DE SOUZA RODRIGUES AGUILERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAMIR LUIZ BRENNER OAB - MT11326/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 916,20 (novecentos e dezesseis reais 

e vinte centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 88/2014 

CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 30 de outubro de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PLANTÃO JUDICIÁRIO NA 1ª INSTÂNCIA – OUTUBRO/2018

 PORTARIA Nº 79/2018-DF

 Juíza Diretora: Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 10/2016/CM, que 

revoga o Provimento nº 001/2013/CM e 017/2013/CM e estabelece o 

serviço de Plantão;

Considerando a designação por tempo determinado da servidora Myrna N. 

Q. L. Viana, como assessora de gabinete II do Juízo da 2ª Vara;

Considerando o afastamento da servidora Lenair da Silveira, no período de 

27.08.2018 a 24.09.2018;

Considerando o afastamento da servidora Ana Maria Guimarães, no 

período de 20.08.2018 a 21.09.2018;

Considerando o afastamento da servidora Rosimeire Spontam da Silva, no 

período de 03.09.2018 a 05.10.2018;

Considerando o afastamento da servidora Nair Santos Rockembach, no 

período de 10.09.2018 a 01.10.2018;

Considerando o afastamento do servidor Douglas Ferreira Corsini, no 

período de 10.09.2018 a 29.09.2018;

Considerando o afastamento da servidora Rosângela Block Banazeski, no 

período de 08.10.2018 a 11.08.2018;

Considerando o afastamento da servidora Fernanda Stecca Cioni, no 

período de 20/09/2018 a 08/10/2018;

Considerando a permuta de plantão deferida entre os Magistrados Giselda 

R. S. de O. Andrade e Fernando Kendi Ishikawa;

Considerando a permuta realizada entre as servidoras Neuride Antônia 

Nunes e Nair Santos Rockemback;

Considerando a permuta realizada entre as servidoras Ana Maria 

Guimarães e Nair Santos Rockemback;

Considerando o afastamento do Magistrado Fernando Kendi Ishikawa, 

conforme expediente nº 0079537-38.2018.811.0000;

Considerando a permuta realizada entre as servidoras Neuride Antônia 

Nunes e Rosângela B. Banazeski;

Considerando a permuta de plantão deferida entre os Magistrados Giselda 

R. S. de O. Andrade e Rafael Siman Carvalho;

Considerando a permuta de plantão deferida entre os Magistrados Giselda 

R. S. de O. Andrade e Fernando Kendi Ishikawa;

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e 

Oficiais de Justiça desta Comarca, referente ao mês de OUTUBRO/2018:

Data Classe Juiz(a) Servidor(a) Oficial de justiça

01.10.18 Segunda-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Ana 

Maria Guimarães Urichelli Gorgete Souza

01.10.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Lenair da Silveira Urichelli Gorgete Souza

02.10.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Lenair da 

Silveira Tiago da S. Gouveia

02.10.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Douglas Ferreira Corsini Tiago da S. Gouveia

03.10.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Douglas 

Ferreira Corsini Cícero de Assis

03.10.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Francieli Mocci Gaiardoni Cícero de Assis

04.10.18 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Francieli 

Mocci Gaiardoni Manuel Eugênio Martins

04.10.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Maria 

A. C. Tibúrcio Manuel Eugênio Martins

05.10.18 Sexta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Maria A. C. 

Tibúrcio Luiz Donizetti Rocha

05.10.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Rafael Siman Carvalho Nair Santos 

Rockemback Luiz Donizetti Rocha

06.10.18 Sábado Rafael Siman Carvalho Nair Santos Rockemback Tiago da 

S. Gouveia

07.10.18 Domingo Rafael Siman Carvalho Nair Santos Rockemback Tiago 

da S. Gouveia

08.10.18 Segunda-feira (Até às 12h) Rafael Siman Carvalho Nair Santos 

Rockemback Urichelli Gorgete Souza

08.10.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Rosimeire S. da Silva Urichelli Gorgete Souza

09.10.18 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Rosimeire S. 

da Silva Cícero de Assis
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09.10.18 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Fernanda Stecca Cioni Cícero de Assis

10.10.18 Quarta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda 

Stecca Cioni Manuel Eugênio Martins

10.10.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair 

da Silveira Manuel Eugênio Martins

11.10.18 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da 

Silveira Luiz Donizetti Rocha

11.10.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Rafael Siman Carvalho Rosimeire 

S. da Silva Luiz Donizetti Rocha

12.10.18 Sexta-feira (Feriado) Rafael Siman Carvalho Rosimeire S. da 

Silva Tiago da S. Gouveia

13.10.18 Sábado Rafael Siman Carvalho Rosimeire S. da Silva Urichelli 

Gorgete Souza

14.10.18 Domingo Rafael Siman Carvalho Rosimeire S. da Silva Urichelli 

Gorgete Souza

15.10.18 Segunda-feira (Até às 12h) Rafael Siman Carvalho Rosimeire S. 

da Silva Manuel Eugênio Martins

15.10.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Eriton 

Andrade da Silva Manuel Eugênio Martins

16.10.18 Terça-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Eriton 

Andrade da Silva Luiz Donizetti Rocha

16.10.18 Terça-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Patrícia 

N. C. Dominguez Luiz Donizetti Rocha

17.10.18 Quarta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Patrícia N. C. 

Dominguez Tiago da S. Gouveia

17.10.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Flávia L. 

V. Monguini Tiago da S. Gouveia

18.10.18 Quinta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Flávia L. V. 

Monguini Cícero de Assis

18.10.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Irene 

Celiane Luque Cícero de Assis

19.10.18 Sexta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Irene Celiane 

Luque Urichelli Gorgete Souza

19.10.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Jean Paulo Leão Rufino Neuride 

Antônia Nunes Urichelli Gorgete Souza

20.10.18 Sábado Jean Paulo Leão Rufino Neuride Antônia Nunes Manuel E. 

Martins

21.10.18 Domingo Jean Paulo Leão Rufino Neuride Antônia Nunes Manuel 

E. Martins

22.10.18 Segunda-feira (Até às 12h) Jean Paulo Leão Rufino Neuride 

Antônia Nunes Luiz Donizetti Rocha

22.10.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa 

Rosângela Block Banazeski Luiz Donizetti Rocha

23.10.18 Terça-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Rosângela 

Block Banazeski Tiago da S. Gouveia

23.10.18 Terça-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Neuride 

Antônia Nunes Tiago da S. Gouveia

24.10.18 Quarta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Neuride 

Antônia Nunes Cícero de Assis

24.10.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa 

Rosimeire S. da Silva Cícero de Assis

25.10.18 Quinta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Rosimeire S. 

da Silva Urichelli Gorgete Souza

25.10.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Nair 

Santos Rockemback Urichelli Gorgete Souza

26.10.18 Sexta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Nair Santos 

Rockemback Manuel Eugênio Martins

26.10.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa 

Rosângela Block Banazeski Manuel Eugênio Martins

27.10.18 Sábado Fernando Kendi Ishikawa Rosângela B. Banazeski Cícero 

de Assis

28.10.18 Domingo Fernando Kendi Ishikawa Rosângela B. Banazeski 

Cícero de Assis

29.10.18 Segunda-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Rosângela 

Block Banazeski Luiz Donizetti Rocha

29.10.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Nair Santos Rockemback Luiz Donizetti Rocha

30.10.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Nair Santos 

Rockemback Tiago da S. Gouveia

30.10.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Douglas Ferreira Corsini Tiago da S. Gouveia

31.10.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Douglas 

Ferreira Corsini Urichelli Gorgete Souza

31.10.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Douglas Ferreira Corsini Urichelli Gorgete Souza

ENDEREÇOS E TELEFONES:

 Nome Comarca Vara Telefone

Adalto Quintino da Silva Itaúba Vara Única 6635411285

Rafael Siman Carvalho Marcelândia Vara Única 6635362534

Jean Paulo Leão Rufino Terra Nova do Norte Vara Única 6635411740

Fernando Kendi Ishikawa Nova Canaã do Norte Vara Única 6635511105

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Colíder 2ª Vara 6635411285

Maurício Alexandre Ribeiro Colíder 3ª Vara 6635411285

Nair Santos Rockemback Colíder Cejusc 6692312469

Douglas Ferreira Corsini Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Antônia Vanderléia da Costa Nunis Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Dinoerce Castardo Bocchi Henchen Colíder Diretoria do Fórum 

6692312469

Maria Aparecida Soares Rissi Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Ely Regina Maniezzo Pina Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Francieli Mocci Gaiardoni Colíder 3ª Vara 6692312469

Fernanda Stecca Cioni Colíder 3ª Vara 6692312469

Lenair da Silveira Colíder 3ª Vara 6692312469

Maria Aparecida Cavalcante Tibúrcio Colíder 3ª Vara 6692312469

Eriton Andrade da Silva Colíder 1ª Vara 6692312469

Patrícia Novaes Costa Dominguez Colíder 1ª Vara 6692312469

Flávia Liziana Vacario de Aquino Monguini Colíder 1ª Vara 6692312469

Irene Celiane Luque Colíder 1ª Vara 6692312469

Ana Maria Guimarães Colíder Juizado Especial 6692312469

Rosângela Block Banazeski Colíder 2ª Vara 6692312469

Neuride Antônia Nunes Colíder 2ª Vara 6692312469

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Colíder 2ª Vara 6692312469

Rosimeire Spontam da Silva Colíder 2ª Vara 6692312469

Manuel Eugênio Martins Colíder Diretoria do Fórum 6699765655

Antônio Carlos das Chagas Colíder Diretoria do Fórum 6696375040

Cícero de Assis Colíder Diretoria do Fórum 6699813418

José Roberto Fregato Colíder Diretoria do Fórum 6696471883

Luiz Donizetti Rocha Colíder Diretoria do Fórum 6696897088

Urichelli Gorgete Souza Colíder Diretoria do Fórum 6699226763

Tiago da S. Gouveia Colíder Diretoria do Fórum 66996038993

CONSIDERAÇÕES FINAIS:Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, 

revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Encaminhe-se cópia ao Ministério Público 

Estadual, à Defensoria Pública Estadual, à Subseção da OAB e às 

Autoridades Policiais.

Colíder, 24 de outubro de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº 80/2018-DF

 Juíza Diretora: Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 10/2016/CM, que 

revoga o Provimento nº 001/2013/CM e 017/2013/CM e estabelece o 

serviço de Plantão;

Considerando que a Portaria nº 678/2017-PRES estabelece os dias 1º e 16 

como Ponto Facultativo e os dias 2 (Finados), 15 (Proclamação da 

República) e 20 (Consciência Negra) como feriado, suspendendo o 

expediente em referidas datas;

Considerando a permuta de plantão deferida entre os Magistrados Giselda 

R. S. de O. Andrade e Rafael Siman Carvalho;

Considerando a permuta de plantão deferida entre os Magistrados Giselda 

R. S. de O. Andrade e Fernando Kendi Ishikawa;

Considerando a designação por tempo determinado da servidora Myrna N. 

Q. L. Viana, como assessora de gabinete II do Juízo da 2ª Vara;

Considerando o afastamento do servidor José Roberto Fregato, no período 

de 31.08.2018 a 28.11.2018;

Considerando o afastamento da servidora Urichelli Gorgete Souza, no 

período de 14.11.2018 a 20.11.2018 e 29.11.2018 a 13.12.2018;

Considerando o afastamento do servidor Cícero de Assis, no período de 

14.11.2018 a 25.11.2018;

Considerando o afastamento da servidora Francieli Mocci Gaiardoni, no 

período de 20.11.2018 a 19.12.2018;

Considerando o afastamento da servidora Ely Regina Maniezzo Pina, no 
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período de 29.10.2018 a 12.11.2018;

RESOLVE:

Art. 1º ESTABELECER a escala de plantão dos Juízes, Gestores 

Judiciários e Oficiais de Justiça desta Comarca, referente ao mês de 

NOVEMBRO/2018:

Data Classe Juiz(a) Servidor(a) Oficial de justiça

01.11.18 Quinta-feira (Ponto Facultativo) Maurício Alexandre Ribeiro 

Douglas Ferreira Corsini Manuel E. Martins

02.11.18 Sexta-feira (Feriado) Maurício Alexandre Ribeiro Douglas Ferreira 

Corsini Cícero de Assis

03.11.18 Sábado Maurício Alexandre Ribeiro Douglas Ferreira Corsini Luiz 

Donizetti Rocha

04.11.18 Domingo Maurício Alexandre Ribeiro Douglas Ferreira Corsini Luiz 

Donizetti Rocha

05.11.18 Segunda-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Douglas 

Ferreira Corsini Urichelli Gorgete Souza

05.11.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa 

Dinoerce C. B. Henchen Urichelli Gorgete Souza

06.11.18 Terça-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Dinoerce C. B. 

Henchen Tiago da S. Gouveia

06.11.18 Terça-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Maria A. 

S. Rissi Tiago da S. Gouveia

07.11.18 Quarta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Maria A. S. 

Rissi Manuel Eugênio Martins

07.11.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Francieli 

Mocci Gaiardoni Manuel Eugênio Martins

08.11.18 Quinta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Francieli 

Mocci Gaiardoni Antônio C. das Chagas

08.11.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa 

Fernanda Stecca Cioni Antônio C. das Chagas

09.11.18 Sexta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Fernanda 

Stecca Cioni Luiz Donizetti Rocha

09.11.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Antônia V. da Costa Nunis Luiz Donizetti Rocha

10.11.18 Sábado Giselda R. S. de O. Andrade Antônia V. da C. Nunis 

Antônio C. das Chagas

11.11.18 Domingo Giselda R. S. de O. Andrade Antônia V. da C. Nunis 

Antônio C. das Chagas

12.11.18 Segunda-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Antônia 

V. da Costa Nunis Urichelli Gorgete Souza

12.11.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Lenair da Silveira Urichelli Gorgete Souza

13.11.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Lenair da 

Silveira Tiago da S. Gouveia

13.11.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Maria 

A. C. Tibúrcio Tiago da S. Gouveia

14.11.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Maria A. 

C. Tibúrcio Manuel Eugênio Martins

14.11.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce 

C. B. Henchen Manuel Eugênio Martins

15.11.18 Quinta-feira (Feriado) Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce C. B. 

Henchen Antônio C. das Chagas

16.11.18 Sexta-feira (Ponto Facultativo) Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce 

C. B. Henchen Luiz Donizetti Rocha

17.11.18 Sábado Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce C. B. Henchen Tiago da 

S. Gouveia

18.11.18 Domingo Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce C. B. Henchen Tiago 

da S. Gouveia

19.11.18 Segunda-feira (Até às 12h) Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce C. 

B. Henchen Manuel Eugênio Martins

19.11.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Jean Paulo Leão Rufino 

Dinoerce C. B. Henchen Manuel Eugênio Martins

20.11.18 Terça-feira (Feriado) Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce C. B. 

Henchen Antônio C. das Chagas

21.11.18 Quarta-feira (Até às 12h) Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce C. B. 

Henchen Luiz Donizetti Rocha

21.11.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Eriton 

Andrade da Silva Luiz Donizetti Rocha

22.11.18 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Eriton 

Andrade da Silva Tiago da S. Gouveia

22.11.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Patrícia 

N. C. Dominguez Tiago da S. Gouveia

23.11.18 Sexta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Patrícia N. C. 

Dominguez Manuel Eugênio Martins

23.11.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Ely 

Regina Maniezzo Pina Manuel Eugênio Martins

24.11.18 Sábado Giselda R. S. de O. Andrade Ely Regina Maniezzo Pina 

Urichelli Gorgete Souza

25.11.18 Domingo Giselda R. S. de O. Andrade Ely Regina Maniezzo Pina 

Urichelli Gorgete Souza

26.11.18 Segunda-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Ely 

Regina Maniezzo Pina Antônio C. das Chagas

26.11.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Flávia 

L. V. Monguini Antônio C. das Chagas

27.11.18 Terça-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Flávia L. V. 

Monguini Cícero de Assis

27.11.18 Terça-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Irene 

Celiane Luque Cícero de Assis

28.11.18 Quarta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Irene Celiane 

Luque Luiz Donizetti Rocha

28.11.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Ana 

Maria Guimarães Luiz Donizetti Rocha

29.11.18 Quinta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Ana Maria 

Guimarães Tiago da S. Gouveia

29.11.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa 

Rosângela Block Banazeski Tiago da S. Gouveia

30.11.18 Sexta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Rosângela 

Block Banazeski José Roberto Fregato

30.11.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Fernanda Stecca Cioni José Roberto Fregato

ENDEREÇOS E TELEFONES:

Nome Comarca Vara Telefone

Adalto Quintino da Silva Itaúba Vara Única 6635411285

Rafael Siman Carvalho Marcelândia Vara Única 6635362534

Jean Paulo Leão Rufino Terra Nova do Norte Vara Única 6635411740

Fernando Kendi Ishikawa Nova Canaã do Norte Vara Única 6635511105

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Colíder 2ª Vara 6635411285

Maurício Alexandre Ribeiro Colíder 3ª Vara 6635411285

Nair Santos Rockemback Colíder Cejusc 6692312469

Douglas Ferreira Corsini Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Antônia Vanderléia da Costa Nunis Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Dinoerce Castardo Bocchi Henchen Colíder Diretoria do Fórum 

6692312469

Maria Aparecida Soares Rissi Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Ely Regina Maniezzo Pina Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Francieli Mocci Gaiardoni Colíder 3ª Vara 6692312469

Fernanda Stecca Cioni Colíder 3ª Vara 6692312469

Lenair da Silveira Colíder 3ª Vara 6692312469

Maria Aparecida Cavalcante Tibúrcio Colíder 3ª Vara 6692312469

Eriton Andrade da Silva Colíder 1ª Vara 6692312469

Patrícia Novaes Costa Dominguez Colíder 1ª Vara 6692312469

Flávia Liziana Vacario de Aquino Monguini Colíder 1ª Vara 6692312469

Irene Celiane Luque Colíder 1ª Vara 6692312469

Ana Maria Guimarães Colíder Juizado Especial 6692312469

Rosângela Block Banazeski Colíder 2ª Vara 6692312469

Neuride Antônia Nunes Colíder 2ª Vara 6692312469

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Colíder 2ª Vara 6692312469

Rosimeire Spontam da Silva Colíder 2ª Vara 6692312469

Manuel Eugênio Martins Colíder Diretoria do Fórum 6699765655

Antônio Carlos das Chagas Colíder Diretoria do Fórum 6696375040

Cícero de Assis Colíder Diretoria do Fórum 6699813418

José Roberto Fregato Colíder Diretoria do Fórum 6696471883

Luiz Donizetti Rocha Colíder Diretoria do Fórum 6696897088

Urichelli Gorgete Souza Colíder Diretoria do Fórum 6699226763

Tiago da S. Gouveia Colíder Diretoria do Fórum 66996038993

CONSIDERAÇÕES FINAIS:Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, 

revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Encaminhe-se cópia ao Ministério Público 

Estadual, à Defensoria Pública Estadual, à Subseção da OAB e às 

Autoridades Policiais.

Colíder, 24 de outubro de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001921-40.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001921-40.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

DERCILIO DE MORAES REQUERIDO: OSONIRA PEREIRA DA SILVA Vistos. 

A alegada hipossuficiência da parte requerente 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. Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Igualmente, verifica-se que a petição inicial também não 

atendeu ao disposto no art. 292, do Novo Código de Processo Civil, pois 

que a parte autora atribuiu o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta 

e quatro reais) à causa, sendo que há disposição de bem móvel no valor 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e imóvel no valor de R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais). Assim, intime-se a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial, retificando o valor da causa nos termos do art. 292, “caput” e 

incisos, do NCPC. 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, 

29 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001911-93.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. J. (REQUERENTE)

D. K. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. J. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001911-93.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 
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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, 29 de outubro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98614 Nr: 1201-61.2016.811.0009

 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: GMDOS, NMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT

 Intimação da parte requerida, na pessoa de sua advogada da sentença a 

seguir transcrita: "Vistos. Trata-se de ação declaratória de 

reconhecimento e dissolução de união estável c.c. pedido de partilha de 

bens, guarda e alimentos promovida por G. M. DE O. S., representada por 

sua genitora N. M. DE O., em desfavor de D. P. DA S., todos devidamente 

qualificados nos autos. Em audiência de conciliação, as partes firmaram 

acordo em relação à guarda, visitação e alimentos em favor da filha 

menor, o qual foi homologado, prosseguindo o feito somente quanto ao 

pedido de partilha de bens (fls. 38/39). Determinou-se à parte autora a 

comprovação da hipossuficiência, sob pena de indeferimento da inicial e, 

consequentemente, a prejudicialidade de todos os atos praticados (fls. 

95/97). A parte autora, todavia, pleiteou a reconsideração da decisão 

retro, deixando de acostar os documentos solicitados (fls. 98/101). Não 

obstante a falta de comprovação, verifica-se que a parte autora é 

assistida pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade de Colíder, a 

presumir a hipossuficiência de recursos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido 

formulado para reconsiderar o despacho anterior e manter a gratuidade da 

justiça concedida à parte autora. As partes firmaram acordo no qual 

estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido, requerendo sua homologação (fls. 103/104). Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Custas, despesas e 

honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes ou, não havendo 

estipulação sobre isso, devem ser igualmente partilhadas, nos termos do § 

2º, do art. 90, do NCPC, salvo se beneficiárias da justiça gratuita, caso em 

que os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Nos termos do 

art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 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. Arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91575 Nr: 352-26.2015.811.0009

 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: MARIA NUNES DA SILVA BIET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO DA SILVA BIET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:MT 17.867/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro da parte exequente.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80581 Nr: 1570-94.2012.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CORREIA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro da parte exequente.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58471 Nr: 100-28.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTINA VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5853-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro da parte exequente.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51965 Nr: 2667-37.2009.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLVC, SV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro da parte exequente.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50928 Nr: 1646-26.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE APARECIDA LISBOA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro da parte exequente.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 
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presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45776 Nr: 2605-65.2007.811.0009

 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 FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO UCHÔA DE AMORIM, RAIMUNDO 

UCHÔA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, RICARDO ZEFERINO PEREIRA 

- OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro da parte exequente.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44353 Nr: 1222-52.2007.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISLA CARLA CARRA LTDA - ME, ISLA CARLA 

CARRARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro da parte exequente.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96214 Nr: 3415-59.2015.811.0009

 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: ADÃO GOMES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO TARGA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:OAB/MT 13.311, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se pessoalmente a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55648 Nr: 202-84.2011.811.0009

 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: BENEDITO LOURENÇO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO COUTINHO, JOSÉ ANTONIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se pessoalmente a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95765 Nr: 3127-14.2015.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. G MONGELO, ADELINO JUNIOR GIMENEZ 

MONGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89927 Nr: 2891-96.2014.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ROSÁRIO DE NITTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B, VENINA DE CASTRO SILVEIRA - OAB:128852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88735 Nr: 1895-98.2014.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALÚRGICA COLÍDER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 
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parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86743 Nr: 233-02.2014.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETE DE OLIVEIRA BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85969 Nr: 3363-34.2013.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FELIPE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83146 Nr: 508-82.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA E SERRALHERIA COLIAÇO 

LTDA, ANA FRANCISCONI DA CUNHA DOS SANTOS, MARILENY BARROS 

DOS SANTOS, SEBASTIÃO BATISTA BELO DA HORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82797 Nr: 141-58.2013.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO BRAZ BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59289 Nr: 906-63.2012.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVERIO LEITE DE ARRUDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO BASILIO DE SOUZA 

LIMA - OAB:10.183

 Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58278 Nr: 2564-59.2011.811.0009

 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): BRINCOLIDER LTDA - ME, VOLNEI FRANCISCO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52976 Nr: 413-57.2010.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAB, JVAB, FAAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.
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Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45011 Nr: 1877-24.2007.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. A. R. MALLMANN ME, ILANE APARECIDA 

RIBEIRO MALLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 24199 Nr: 778-58.2003.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO LORENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI CHESINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, 

ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 22322 Nr: 2366-37.2002.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERINO PASA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85431 Nr: 2827-23.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA TORRES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO- UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MT 15.256

 Vistos.

Trata-se de execução de sentença por quantia certa promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

Devidamente intimada, a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente. Sendo assim, HOMOLOGO o cálculo 

acostado às fls. 119/122.

Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por não 

haver resistência, na autorização do art. 85, § 7º, do NCPC.

Expeça-se requisição de pagamento do débito, com a devida atualização, 

por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor - RPV e/ou Precatório 

dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça para o pagamento do 

débito, devidamente instruído com cópia das peças necessárias, em 

consonância com as disposições contidas no artigo 443, § 1º, § 2º e § 3º, 

da CNGC.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101193 Nr: 3025-55.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRAGÃO COMERCIO DE ROUPAS LTDA, 

ROSELI SIQUEIRA DA SILVA, RUBENS CARDOSO DA SILVA

 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:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação por falta de interesse processual.

 Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte 

executada foi citada, contudo, não apresentou contestação, HOMOLOGO 

o pedido de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC.

 Condeno a parte exequente em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

 Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de contestação.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

 Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48950 Nr: 2749-05.2008.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL A´COSTA CANNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:9894-MS, Joel Bortolassi - OAB:1141-A/MT

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que o executado efetuou o pagamento 

do débito em questão, razão pela qual a parte exequente pugnou pela 

extinção do feito.
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 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para que 

proceda à baixa da penhora da Matrícula nº 11139, lote nº 117 - Estância 

Costa Canno, no prazo de 05 (cinco) dias (fls. 46/54).

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36236 Nr: 3001-13.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MORAES DE JESUS - 

OAB:MT 9479-A

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

Verifica-se que a parte executada foi devidamente intimada para se 

manifestar quanto ao termo de penhora e quedou-se inerte, razão pela 

qual o(a) advogado(a) da parte exequente deu-se por satisfeito(a), 

pugnando pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Assim, DEFIRO o pedido de fl. retro.

Proceda a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao 

levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento 

do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83722 Nr: 1082-08.2013.811.0009

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

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

 PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que o executado efetuou o pagamento 

do débito em questão, razão pela qual a parte exequente pugnou pela 

extinção do feito.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82891 Nr: 232-51.2013.811.0009

 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: WELISENS HENRIQUE DE SOUZA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto ao depósito realizado 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando 

ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento do valor vinculado a este processo à 

parte exequente.

 Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC.

 Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84218 Nr: 1610-42.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA, MARGARIDA WALZ LEITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EVERSON CARBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:MT 13.737, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:MT 8677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82470 Nr: 3511-79.2012.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO MACIEL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82370 Nr: 3407-87.2012.811.0009
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BYMDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4.482, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54165 Nr: 1602-70.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON GOUVEIA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO CARVALHO GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO PINHÉ LEAL DE QUEIROZ - 

OAB:12772/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RUSSO CHECCHINATO 

- OAB:SP 163.580, HUMBERTO GORDILHO DOS SANTOS NETO - 

OAB:156.392, RAFAEL DOS SANTOS PIRES - OAB:234848/SP, RENATO 

NAPOLITANO NETO - OAB:155.967

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 7215 Nr: 743-06.2000.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DALMOLIN, ITAMAR CEZAR 

DALMOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12505 Nr: 20-94.1994.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO CRIVELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, Antonio Cardin - OAB:PR - 9.104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE (Autor), para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 284,42 (Duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois 

centavos), a que foi condenado nos termos da r sentença. Este valor 

deverá ser lançado na guia única, sendo R$ 284,42, para recolhimento de 

guia de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19970 Nr: 3-97.1990.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CERV-NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSÉ DE MOURA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE (Autor), para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 320,50 (Trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), a 

que foi condenado nos termos da r sentença. Este valor deverá ser 

lançado na guia única, sendo R$ 320,50, para recolhimento de guia de 

custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 7436 Nr: 180-51.1996.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARANCELLI & ARAÚJO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA VIDAL DA 

FONSECA CASTRO REIS - OAB:1332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO
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 COMARCA DE COLÍDER - MT

 JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 EXECUÇÃO FISCAL

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 180-51.1996.811.0009 CÓD. 7436

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE RÉQUERIDA: BARANCELLI & ARAÚJO LTDA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Devedor(a): Barancelli & Araújo Ltda, 

CNPJ: 00115326000164, brasileiro(a), Endereço: Av. Maiká, 971, Bairro: 

Centro, Cidade: Marcelândia-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo legal apresentar 

as contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos às fls. 

52/56.

SENTENÇA: Vistos. Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 

05 (cinco) anos desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento 

das custas finais sem que qualquer outra providência fosse efetivada. 

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC. Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

Apolo/TJMT. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Em razão 

do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia 

da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, 

caso seja necessário. Publique-se. Intime(m)-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, Flávia L. V. de 

Aquino Monguini, digitei.

Colíder - MT, 24 de julho de 2018.

Eriton Andrade da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000687-57.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBALAPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MARCHETTI DE BELLIS MASCARETTI OAB - SP250312-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, 30 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000820-36.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR CAMPOS CUSTODIO DA SILVA OAB - SP312849 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO MENDES DA SILVA (RÉU)

GUSTAVO OLIVEIRA BARROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (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, 30 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001277-34.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO IRLAN DA SILVA (AUTOR(A))

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))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 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 

10 (dez) dias, informe nos autos o deferimento, ou não, pela via 

administrativa do benefício ora requerido. COLÍDER, 30 de outubro de 

2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000304-16.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA SILVINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, autorizado pela 

Ordem de Serviço nº 01/2014/1ªVARA (verso), e art. 203, § 4º do Código 

de Processo Civil, bem como o Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e 

Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar os autos INTIMANDO o Advogado da parte autora, de que o 

benefício concedido a parte autora já foi implantado conforme ID. 

13500849, bem como, para manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na 

forma do artigo 523 do CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele 

proferida, sendo que após a expiração do citado prazo, os autos serão 

encaminhados ao arquivo. COLÍDER, 30 de outubro de 2018 PATRÍCIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000253-68.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE FERREIRA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO TIBURTINO DA SILVA (RÉU)

COP COLIDER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506/O-O 
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(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, 30 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000165-30.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA CUNHA - EPP (EXECUTADO)

 

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, 30 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001480-93.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE LIMA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (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, 30 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

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

Processo Número: 1000960-02.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. Q. (AUTOR(A))

MISSILENE CARVALHO ALVES DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZIMBELGO QUEIROZ DA SILVA (RÉU)

 

JUNTADA DE DEVOLUÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA - COMARCA DE 

APUÍ-AM

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000904-03.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000904-03.2017.8.11.0009. AUTOR: JOAO DE 

OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

JOÃO DE OLIVEIRA ajuizou “Ação Previdenciária de Aposentadoria por 

Idade Rural” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

alegando, em síntese, possuir todos os requisitos necessários para 

perceber o benefício de aposentadoria rural por idade. Ao ID 8255366, 

fora recebida a inicial, momento em que fora determinada a citação do 

requerido, bem como designada audiência de instrução e julgamento. Entre 

um ato e outro, realizada audiência de instrução e julgamento, ao ID 

10270878, sendo ouvidas as testemunhas presentes e apresentada 

remissivas à inicial pela parte autora, pugnando pela concessão de tutela 

antecipada, bem como, decretada a revelia do requerido que deixou 

transcorrer o prazo sem apresentação de contestação, conforme certidão 

de ID 10140023. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. 1 - Inicialmente, 

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 04/08/1956, atingiu a idade mínima necessária 

para se aposentar no ano de 2016, 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 

segurado especial, à luz do artigo 142 da Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo 

mínimo de 180 (cento e oitenta) 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 

7962290 – INFBEN de benefício de pensão por morte, constando como 

atividade rural e forma de filiação segurado especial do autor, ano de 2003 

e b) ID 7962290, pág. 2 – Escritura de compra imóvel rural ano 1987, e 

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). Não menos importante são os 

julgados recentes proferidos pelo TRF1, senão vejamos: PREVIDENCIÁRIO. 

TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A 
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QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador rural 

mediante início de prova material devidamente corroborada pela prova 

testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário 

exigido, deve ser reconhecido o direito da parte autora à percepção do 

benefício. 2. A qualificação de lavrador constante de certidão de 

casamento é válida como início de prova documental, e estende-se ao seu 

núcleo familiar. Precedentes. 3. O benefício previdenciário será devido a 

partir da data do requerimento administrativo (Lei nº 8.213/1.991, em seu 

artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de 

requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, 

conforme entendimento firmado pelo e. STJ nos autos do recurso 

representativo da controvérsia RESP 1369165/SP, publicado em 

07.03.2014, sendo vedada a reformatio in pejus. (...) (Apelação Cível nº 

0060641-51.2011.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Carlos Augusto Pires Brandão. j. 24.01.2018, unânime, e-DJF1 

07.03.2018). (Grifo nosso). PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. 

CONSECTÁRIOS. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante 

início de prova material devidamente corroborada pela prova testemunhal 

produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário exigido, deve 

ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício. 2. No 

caso concreto, foram juntados aos autos, certidão de casamento da 

autora, celebrado em 1972, constando a condição de rurícola do cônjuge, 

condição extensível à esposa e anotações na CTPS dela como "safrista" o 

que, aliado à prova testemunhal, comprova a qualidade de segurada da 

apelante. 3. O benefício previdenciário será devido a partir da data do 

requerimento administrativo (Lei nº 8.213/1991, em seu artigo 49, I, b) 

observada a prescrição quinquenal. À míngua de requerimento 

administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme 

entendimento firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da 

controvérsia REsp 1.369.165/SP, publicado em 07.03.2014, sendo vedada 

a  r e f o r m a t i o  i n  p e j u s .  ( . . . )  ( A p e l a ç ã o  C í v e l  n º 

0058995-98.2014.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Convocado Carlos Augusto Pires Brandão. j. 18.03.2015, unânime, e-DJF1 

15.04.2015). Ademais, não bastassem às provas documentais carreadas, 

as testemunhas ouvidas em audiência de instrução confirmaram o trabalho 

rurícola do autor desde longa data, conforme sínteses dos depoimentos, 

senão vejamos: “Que conhece o autor desde 1979. Que o autor era 

vizinho de sítio. Que o sítio era da família do autor. Que na propriedade 

desenvolvia roça de arroz, milho, feijão e criava pequenos animais para 

sobrevivência. Que o autor continuou na atividade rural depois que se 

separaram. Que ficou sabendo que o autor ficou viúvo. Que na 

propriedade atualmente o ator continua com a mesma atividade. Que não 

sabe dizer se o autor tem outra renda, ou se tem casa ou carro.” (SIC) 

Antônio Aparecido Pichiteli. “Que conhece o autor faz uns 30 e poucos 

anos. Que nesse período o autor morou no Sítio São Judas Tadeu. Que na 

propriedade o autor plantava milho, feijão e arroz. Que o autor não tinha 

empregados, nem maquinários. Que na cidade o autor mora em casa 

própria. Que o autor não tem veículos.” (SIC) Antônio Martins Alves. “Que 

conhece o autor faz 25 ou 26 anos. Que nesse período sempre passou 

pelo sítio em que o autor é proprietário. Que tem uns 20 anos que o autor 

esta na mesma propriedade. Que o autor tem pouca pecuária e um pouco 

de roça. Que o autor não tem empregados, nem maquinários. Que não 

sabe dizer se o autor tem casa na cidade ou carro. Que no sítio a casa do 

autor é bem simples. Que esposa faleceu e o autor continuou cuidando 

dos filhos na propriedade”. Hélio da Cruz. 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. As testemunhas, 

ouvidas em juízo, informaram que o autor, por muito tempo morou e 

trabalhou na zona rural, plantando plantava milho, feijão e arroz, 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 

do autor 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 segurada 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 ao Sr. João de Oliveira, na 

base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(10/08/2016), devidamente atualizadas. Nos termos do art. 80, parágrafo 

único, III, “g”,da Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, segue os parâmetros 

para implantação do benefício: NOME COMPLETO João de Oliveira 

FILIAÇÃO Nelci S. dos Santos REGISTRO GERAL (RG) 318.269 SSP/MT 

CPF/MF 458.664.651-91 DATA DE NASCIMENTO 04/08/1956 BENEFÍCIO 

CONCEDIDO Aposentadoria rural por idade DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO 

(DIB) 10/08/2016 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. Ademais, declaro extinto o presente 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. 

Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 10.259/01, CONCEDO a 

antecipação dos efeitos da tutela, pela própria fundamentação da 

presente sentença e pelo periculum in mora em decorrência do caráter 

alimentar das prestações, e DETERMINO a implementação do beneficio no 

prazo de trinta (30) dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). 2 - 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. 3 - 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. 4 - 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). 5 - Sem custas. 6 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 7 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. 8 - 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. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94977 Nr: 2666-42.2015.811.0009

 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: MILTON SOARES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORANI SANDES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Cecília de Lima 

Gonçalves - OAB:MT 9062-B

 Autos nº: 2666-42.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 94977.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Modificação de Guarda e Visitas c/c Exoneração de 

Alimentos formulada por Milton Soares Figueiredo, em face de Jorani 

Sandes Figueiredo, ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, às fls. 76-90, a parte requerida alegou em 

preliminares de contestação a incompetência do lugar, haja vista que o 

menor reside atualmente na comarca de Sinop/MT com a sua genitora.

Após com vistas dos autos para deliberação, o ilustre representante do 

Parquet às fls. 121-122, pugnou pela declinação de competência para a 

sobredita Comarca.

 É o breve relatório.

DECIDO.

Sem delongas desnecessárias, tendo em vista o menor não residir nesta 

Comarca, e sim na Comarca de Sinop/MT, o pedido formulado pelo ilustre 

representante do Parquet merece ser acolhido. Assim, visando o que 

dispõe o artigo 147, I do Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual, 

objetivando garantir o melhor interesse do menor, afirma que a 

competência onde se devam dirimir questões referentes ao menor é do 

domicílio de seus pais ou responsável, torna-se forçoso concluir pelo 

declínio da competência.

Dessa forma, DECLINO A COMPETÊNCIA e DETERMINO a remessa dos 

presentes autos ao Fórum de Sinop/MT, a fim de que de regular 

prosseguimento ao presente feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Colíder/MT, 18 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86549 Nr: 56-38.2014.811.0009

 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: VLDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 Autos nº: 56-38.2014.811.0009.

Código nº: 86549.

Vistos etc.

Diante da manifestação de fl. 86, INTIME-SE pessoalmente a requerente 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Colíder/MT, 18 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 18666 Nr: 1030-95.2002.811.0009

 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: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A- 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON GUILLEN SANTIAGO, ARACI 

SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexei Macorin Vivan - 

OAB:146336/SP, Carlos Alberto Takase - OAB:11.640, CLAUDIO 

HEDNEY DA ROCHA - OAB:6.066, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5380, Elaine Cristina Lemos Brandolini - OAB:MT/5.608, IZAIAS 

FERREIRA DE PAULA - OAB:71291/SP, JEAN LUIS TEIXEIRA - 

OAB:4.737, JOSÉ HUMBERTO CAMPOS LEMOS - OAB:MT-5.941, 

LUCIANA CASTREQUÍNI TERNERO - OAB:8379/MT, Maria Roseli de 

Campos Siqueira - OAB:110144/SP, MEIRE ROCHA DO NASCIMENTO - 

OAB:7020, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:MT.3.127-A, 

Raimar Abílio Bottega - OAB:3882/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8616, VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCHETTO - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:3529-A/MT

 Autos nº: 1030-95.2002.811.0009.

Código nº: 18666.

Vistos etc.

Tendo em vista o lapso temporal desde o requerimento de fl. 748, 

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para, querendo, no prazo de 10 

(dias) manifestar pelo que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Colíder/MT, 18 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.: 114206 Nr: 3008-48.2018.811.0009

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CYMT, ACLCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDIEJDCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3008-48.2018.811.0009.

Código Apolo nº: 114206.

Vistos, etc.

1) EXPEÇA-SE Carta Precatória à Comarca de Sinop/MT para que seja 

realizado, no prazo de 15 (quinze) dias, estudo psicossocial junto a 

residência dos requerentes, encaminhando relatório conclusivo a este 

Juízo.

2) Após, com a juntada do estudo, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público.

3) Sem prejuízo, a fim de dar integral cumprimento a r. decisão de fl. 

98-100, apense-se o presente feito aos autos da medida de proteção sob 

cód. 110303.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Colíder, 29 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.: 55157 Nr: 2595-16.2010.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DIONISIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/O, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:3529-A/MT

 JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu 

JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias multa, 

pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03.Cabível a 

substituição de pena prevista no art 44 do CP, substituo a pena privativa 

de liberdade por prestação pecuniária de 1 salário mínimo a entidade social 

a ser designada pelo juízo da execução e multa no valor correspondente a 

10 dias-multa.Consigno que havendo o descumprimento injustificado da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 247 de 621



pena restritiva de direitos acima aplicada, ensejará a revogação do 

benefício e o conseguinte cumprimento da pena privativa de liberdade pelo 

réu. E neste caso, fixo o regime ABERTO para cumprimento da pena 

privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do CP.I- Após o 

trânsito em julgado:a)Lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados;b)Oficie-se ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins 

previstos no art.15,III,da CF e em cumprimento ao Provimento 03/03 da 

Corregedoria Geral Eleitoral/MT; c)Comuniquem-se os órgãos de 

registro;d)Em que pese à fl. 19 conste o registro provisório da arma de 

fogo, conforme entendimento do STJ, a condenação por porte ilegal de 

arma acarreta o perdimento do referido objeto, haja vista que a 

regularização do registro só poderia se dar em caso de posse de arma, e 

não de porte como no presente caso.(STJ – Resp: 1666879 

SC2017/0094005-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 

26/06/2018, T5–QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

01/08/2018).DECRETO a perda da arma de fogo devendo ser encaminhada 

juntamente com os cartuchos apreendidos ao Comando do Exército, com 

fulcro no artigo 25, da Lei nº 10.826/2003, Ofício nº 001/CMTJ/AMIO/2017 

e disposições da CNGC. e)Comunique-se o juízo da execução penal ou 

expeça-se a guia de recolhimento definitiva;f)Expeça-se Guia de 

Execução;g)não havendo pendência, arquivem-se os autos.II - Condeno o 

réu no pagamento das custas processuais.III - Intime-se o sentenciado e 

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.PRIC.Colíder/MT, 25 de outubro de 

2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113694 Nr: 2673-29.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIMAR DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nevio Pegoraro - OAB:MT 

6.904 B

 Autos nº. 2673-29.2018.811.0009 – Código nº. 113694

Despacho.

Vistos, etc.

1. Ante o ofício de fl.22-v, DEVOLVA-SE à origem.

2. CANCELA-SE audiência outrora aprazada.

Às providências.

Colíder/MT, 29 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93449 Nr: 1644-46.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/MT, FRANCISCO NELSON SILVA COSTA - 

OAB:30595

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

manifesta na denúncia para o fim de CONDENAR o réu LUCIANO 

FERNANDES FERREIRA à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 

(vinte) dias de reclusão, pela prática do delito previsto no artigo 217-A, 

caput (por duas vezes) c/c artigo 71, ambos do Código Penal.I)O regime 

inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, em atenção ao disposto 

no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal;II)Deixo de conceder ao 

sentenciado as benesses dos artigos 44 e 77 do CP, pois não 

preenchidos os requisitos.III)Não obstante a quantidade de pena que ora 

se opera, bem como o regime inicial de cumprimento da pena fixado, 

CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade, levando-se em 

consideração que permaneceu solto durante toda instrução e compareceu 

aos atos quando requisitado, aliado ao fato de que não há evidências nos 

autos de que a sua liberdade, nesta etapa processual, coloca em risco a 

segurança da vítima.Após o trânsito em julgado:a)Oficie-se ao Juízo de 

seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 15, III, da C. F. 

(suspensão dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento ao Provimento 

n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT;b)Comuniquem-se os 

órgãos de registro;c)Comunique-se o juízo da execução penal (somente 

se expedida guia provisória) ou, do contrário, expeça-se a guia de 

recolhimento definitiva;d)Expeça-se Guia de Execução;e)Após, não 

havendo pendências, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Intime-se o sentenciado e Ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001735-17.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ DELLA JUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(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: 

1001735-17.2018.8.11.0009 Parte Autora: SANDRO LUIZ DELLA JUSTINA 

Parte Ré: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte 

requerente para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 31 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. Bem como, da 

decisão de id. 16098182, para, querendo, pugnar o que entender de 

direito, no prazo de cinco dias. Colíder/MT, 29 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001688-43.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 

1001688-43.2018.8.11.0009 Parte Autora: ELISANGELA PERAL DA SILVA 

Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 22 de janeiro de 2019 às 14h00min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Bem como, da decisão de id. 16037565, para, querendo, 

pugnar o que entender de direito, no prazo legal. Colíder/MT, 29 de outubro 

de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001097-67.2018.8.11.0046

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 248 de 621



Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. O. (AUTOR(A))

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

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. R. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o requerido não foi citado 

(conforme certidão Id: 16225756), razão pela qual intimo o requerente para 

que se manifeste informando novo endereço nos autos no prazo de 05 

dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115535 Nr: 88-87.2018.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TDAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO ACRE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos.

1 – Designo o dia 30 de janeiro de 2019, às 13:00 horas, para realização 

de audiência conciliação/mediação (artigo 334, CPC), oportunidade em 

que, poderá ser buscada a conciliação.

2 - Intimem-se o autor, na pessoa de seu advogado (§3°, do artigo 334, 

CPC) e o réu, nos termos do artigo 275, do CPC, facultando ao advogado 

da parte autora, intimar o advogado da parte ré, nos termos do §1° artigo 

269, do CPC, para que compareça a solenidade ou manifeste seu 

desinteresse nos termos do §5°, do artigo 334, do CPC.

 3 – Cumpra-se, expedindo carta precatória para intimação da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 128825 Nr: 5735-63.2018.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVISA ENERGIA S/A, ROBERTO ANSELMO RUBERT, 

JUDINEY CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO LUIZ COSTA - 

OAB:12091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Certifique-se a tempestividade do presente embargos à execução e 

apense-se aos autos de execução.

2 – Recebo os embargos à execução, se tempestivos.

3 – Em consequência, tendo em vista a verossimilhança das alegações, 

suspendo o curso da execução em apenso, devendo a embargada ser 

intimada para impugnar os embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme artigo 17 da Lei de Execução Fiscal.

4 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67846 Nr: 1367-50.2014.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR SARAN, MARIA APARECIDA SARAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANGELO, CELSO FERNANDES 

PADOVANI, GLEYDSTON MACHADO GONÇALVES DE OLIVEIRA, ISRAEL 

RODRIGUES ARRAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT, HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CAVALHO DOMINGUES - 

OAB:21720/A, VIVIANE CRISTINE CALDAS - OAB:9826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284/MT, JOSE FABIO P. FERRARINI - 

OAB:MT/14864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada às fls. 383/439 e intimo a parte autora para que apresente 

impugnação no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79370 Nr: 2932-15.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, JOÃO 

BATISTA SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEANDRO VACARI, MARIA DE LURDES 

GIACOMIN VACARI, CORIOLANDO NOGUEIRA FRANCO, ALZIRA RAFAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/MT, MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - 

OAB:10369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA SULZBACHER 

- OAB:6889/MT, MARCO ANTONIO G. JOUAN JR. - OAB:10369/MT, 

ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4998/O

 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.: 38966 Nr: 3664-35.2011.811.0046

 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: NEUSA LOPES DE MENDONÇA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito intimando a parte autora para fins do artigo 

534 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40333 Nr: 1346-45.2012.811.0046

 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: ADRIANO CAPRIOGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCISCO TRIPOLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447, 

RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - 

OAB:16587 PR

 INTIMAR as partes para fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 

465 do CPC. INTIMAR ainda do valor dos honorários periciais apresentado 

pelo perito R$ 35.404,93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1991 Nr: 709-17.2000.811.0046

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELM & CIA LTDA, ROMUALDO DE ANDRADE 

KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 
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GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ORLANDO DE 

ANDRADE KELM - OAB:67226/RS

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, CERTIFICO que a 

parte requerente solicitou dilação de prazo de 15 (quinze ) dias, para 

pagamento dos honorários periciais, razão pela qual nos termos da 

portaria de nº 03/2017 deste juízo defiro a solicitação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101988 Nr: 1852-45.2017.811.0046

 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: JOAS GOMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELY MARIA RODRIGUES 

FERRO - OAB:2961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYAN ROBERTO DOS 

SANTOS VAVALCANTE - OAB:1679/RO, DIOGENES NUNES DE 

ALMEIDA NETO - OAB:RO/3831, ESTELA MARÍS ANSELMO SAVOLDI - 

OAB:1.755, LEVI GUSTAVO ALVES FREITAS - OAB:4.634/RO, LILIAN 

MARIANE LIRA - OAB:3579, LIRIAN GALINARI OLIVEIRA - OAB:6.046, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A MT, SAMUEL 

RIBEIRO MAZURECHEN - OAB:4461/RO, THIAGO VALIM - 

OAB:6.320/RO

 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.: 113944 Nr: 6968-32.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedida carta com aviso de recebimento 

em mãos próprias, a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 

1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61889 Nr: 3758-46.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFDO, WFDO, LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460, MARCELO BEDUSCHI - OAB:10879/A, OTTO MARQUES DE 

SOUZA - OAB:12.404-A/MT, RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:16731-B/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

parágrafo único do artigo 27 da portaria 03/2017, CERTIFICO que foi 

apresentada a peça de interposição do recurso de apelação, razão pela 

qual intimo o recorrente a apresentar as razões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35497 Nr: 192-26.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, DANILO IPER DE LIMA, 

IVONETE IPER DE LIMA

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

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 a parte 

exequente para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, com relação a carta 

precatória devolvida sem cumprimento por falta de pagamento da diligência 

do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122524 Nr: 3167-74.2018.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRDS

 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 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64163 Nr: 2313-56.2013.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL TIRAJÚ S.A/AGROPASTORIL 

COMODORO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA 

APARECIDA RODRIGUES BERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE 

CARVALHO - OAB: 24.366/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 Intimar as partes para, querendo, manifestarem sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64163 Nr: 2313-56.2013.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL TIRAJÚ S.A/AGROPASTORIL 

COMODORO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA 

APARECIDA RODRIGUES BERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE 

CARVALHO - OAB: 24.366/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/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 

requerida para realizar o pagamento das 02 (duas) parcelas restantes dos 

honorários periciais, comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36533 Nr: 1230-73.2011.811.0046

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIJAN CEZAR MASCARELLO, ESPÓLIO DE RAIMUNDO 

TIVOTTO MASCARELLO, JANDIRA JULIA SARTURI MASCARELLO, 

GRAZIELLA MASCARELLO, DANIELE MASCARELLO, DAMIÃO IGOR 

TONIEL MELONI MASCARELLO-representado por JUSELI DE JESUS 

MELONI MENDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, MAURO ROSALINO 

BREDA - OAB:MT/14.687, VANINA FERNANDA DA CAMARA LINHARES 

- OAB:13756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9847/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/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 

requerente para manifestar-se no feito requerendo o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60353 Nr: 2116-38.2012.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIBAL PIMENTEL NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, qualificado nos autos, 

interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão de fls. 87, 

alegando que há erro material, vez que a DCB deveria ser fixada em 

31/10/2013.

A parte embargada manifestou-se às fls. 105/106.

Decido.

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, dou provimento ao recurso, eis que de fato a decisão de fls. 87, 

possui erro material.

 Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, 

fazendo constar na decisão embargada que o autor terá direito ao 

benefício apenas até o dia 31/10/2013.

 2 – Tendo em vista a interposição do recurso de apelação, intime-se a 

parte recorrida para que apresente as contrarrazões.

Após, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

3 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1145 Nr: 1223-57.2006.811.0046

 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: IDELVINO CASSOL., ANA CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL ZUCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANI CAROLINE NUNES DUTRA - 

OAB:21807-o, ELIANE CAMARGO - OAB:23187-B, PEDRO GARCIA 

TATIM - OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 Vistos.

ANA CASSOL, qualificada nos autos, interpõe EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO contra a sentença de fls. 323/325, alegando que houve 

omissão na referida decisão, haja vista que a mesma foi contraditória 

quando determinou o retorno das partes ao status quo ante, tendo em 

vista que os requeridos não pleitearam os valores pagos na contestação e 

a área foi passada para a Montedan.

 Decido.

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, nego provimento ao recurso, tendo em vista que não consta 

obscuridade ou contradição na sentença.

A presente ação possui como objeto a rescisão contratual, ora, por óbvio 

é consequência da rescisão o retorno das partes ao status quo antes, 

com a respectiva devolução do valor, com o intuito de evitar o 

enriquecimento ilícito das partes.

A parte autora poderia ter pleiteado a condenação dos requeridos em 

perdas e danos, nos termos do parágrafo único do artigo 1.092 do CC 

1916, porém, preferiu não o faze-lo.

Em que tange a alegação de que a área objeto do contrato rescindido está 

na posse de terceiro, esclareço que o magistrado, no momento da 

sentença, está atrelado as pedidos da inicial e a embargante (autora) em 

momento algum postulou pela reintegração de posse.

 Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 8968 Nr: 1016-97.2002.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FIDÉLIS DA SILVA ZAMO, MARIA 

LUIZA PINZON ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A OAB/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, JOÃO 

ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - OAB:5881/A, SERGIO HENRIQUE 

GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 Vistos.

Não há que se falar em prosseguimento do feito seguindo o rito do art. 523 

do CPC, uma vez que a sentença prolatada foi anulada pelo juízo ad quem.

Ante o exposto, tendo em vista já ter sido realizada a instrução 

processual, bem como o vasto transcurso de tempo desde a manifestação 

das partes antes da sentença, DETERMINO a reabertura do prazo para 

facultar às partes a apresentação de alegações finais.

Após, autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110472 Nr: 5468-28.2017.811.0046

 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: ELIZETE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHO JOSÉ DUARTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Homologo a renúncia da advogada intimada anteriormente e, nomeio como 

curador especial o douto advogado Osmar Luiz Pretto OAB 20.696, 

devendo o mesmo ser intimado pessoalmente da presente nomeação, a 

fim de se manifestar sobre as contestações apresentadas pela parte 

requerida, ref. 11/12.

 Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 29 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 85901 Nr: 836-90.2016.811.0046

 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: LEDA FIGUEIREDO DANESE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OLAMPIO MARQUES DE SOUZA, 

OTTO MARQUES DE SOUZA, LEILA MARIA DE SOUZA, LAURETE MARIA 

DE SOUZA SAMORA, LUCIANA MARIA DE SOUZA RIBEIRO DAL PORTO, 

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COMODORO, Secretaria 

de Estado de Fazenda de Mato Grosso, Eventuais Herdeiros 

desconhecidos, JORGE ANDRÉ DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, CARLOS DONIZETI SOTOCOMO 

- OAB:171-5556 SP, MARCELO BEDUSCHI - OAB:MT/10879/A, OTTO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 VISTOS.

Cumpra-se na íntegra a decisão retro.

Comodoro/MT, 29 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78893 Nr: 2742-52.2015.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO KOSCINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEME FERREIRA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de ref. 73.

 Determino o apensamento do presente feito aos autos de nº 

1475-45.2015.811.0046.

Determino a suspensão do feito pelo prazo de 06(seis) meses, com o 

objetivo de dar prosseguimento ao possível acordo entre as partes.

 Decorrido o prazo solicitado, intime-se o requerente para que promova o 

andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e 

seguintes da CNGC/MT.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 29 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 128992 Nr: 5799-73.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY GRIEBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento provisório de sentença proposto por SADY 

GRIEBLER, por dependência aos autos de Cód. 64104, no qual foi 

prolatada sentença favorável a este, confirmando tutela de urgência para 

que o Instituto Nacional do Seguro Social concedesse aposentadoria por 

invalidez a seu favor, determinação que foi descumprida pela Autarquia na 

seara administrativa, uma vez que cessado o benefício arbitrariamente.

Razão pela qual, requer seja determinado ao INSS que restabeleça a 

aposentadoria por invalidez.

 É o relato do necessário.

 Decido.

 Diante da sentença procedente que confirmou os efeitos da antecipação 

da tutela em favor da parte autora, não dotando de efeito suspensivo o 

recurso interposto na ação principal (art. 1.012, V, CPC), intime-se 

pessoalmente a Autarquia Federal, na pessoa de seu responsável, para 

reativar o benefício no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa 

no valor de R$10.000,00, ou comprovar que já reimplantou o referido 

benefício, devendo, para tanto, ser expedida carta precatória à Justiça 

Federal.

Consigno ainda, que caso o INSS não cumpra a determinação contida no 

item anterior, além da aplicação da multa, será extraída cópia dos autos e 

remetida ao Ministério Público para instauração de procedimento em 

desfavor do responsável pelo cometimento do crime de desobediência.

Expeça-se o necessário. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73630 Nr: 552-19.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FRANCISCO DE CARVALHO, IVONE 

NUNES DE CARVALHO, NELSON GREGORIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT, DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - 

OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Tendo em vista que esta Comarca atualmente encontra-se sem Defensor 

Público, não havendo resposta, nomeio como

curadora especial a douta advogada Elisangela Azeredo da Silva OAB 

16.670, devendo a mesma ser intimada

pessoalmente da presente nomeação, para proceder a defesa de todos 

os réus citados por edital.

 Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se

os honorários advocatícios pelo trabalho efetuado.

Após, intime-se a parte autora para se manifestar-se no prazo de 

15(quinze) dias.

Às providencias.

Comodoro-MT, 29 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.: 39217 Nr: 232-71.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDIR BAL MARQUES MORAES, MARCELO 

BEDUSCHI, CÍCERO PATRÍCIO FERRAZ, CLIMÉRIO DUTRA RIBEIRO, 

JANDIRA DAL AGNOL, JOSE JOAO FERNANDES, WANDERLEY 

FERNANDES PINTO, DJON CARLOS BRANDÃO, SINDICATO RURAL DE 

COMODORO/MT, EGÍDIO ALVES RIGO, EDILSON RANGEL DA SILVA, 

ALEXANDRE GOMES TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT, MARCELO BEDUSCHI - OAB:10879/A, MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Código 39217

VISTOS.

De proêmio, não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 

354 e 355, do Código de Processo Civil e, para tanto não havendo 
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preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a serem 

pronunciadas, em consonância com o artigo 357, do Código de Processo 

Civil, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Ademais, DEFIRO a produção da prova testemunhal, designando audiência 

de instrução e julgamento para o dia 27 de novembro de 2018, às 

14h00min.

Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 

357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC].

Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 29 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37607 Nr: 2306-35.2011.811.0046

 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): NIVALDO RIBEIRO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 37607

VISTOS.

 Trata-se de ação de busca e apreensão convertida em execução de título 

extrajudicial requerida por Banco Bradesco S/A em face de Nivaldo Ribeiro 

Maia todos devidamente qualificados nos autos.

É o relato do necessário, proceda à serventia da seguinte forma:

1) Intime-se a parte autora/exequente pessoalmente, bem como seu 

advogado via DJE, para dar o devido impulsionamento no feito em 05 

(cinco) dias;

2) Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, certifique e 

venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 23 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38792 Nr: 3490-26.2011.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO PINZON ZAMO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, SERGIO 

HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Cód. 38792

VISTOS.

 Trata-se de cumprimento de sentença interposto por Luiz Antonio Pinzon 

Zamo contra o Banco do Brasil S/A todos devidamente qualificados nos 

autos.

 Exarada sentença de mérito nos autos às fls. 128/132, esta transitou em 

julgado consoante certidão de fls. 133.

Após, requereu a parte exequente o levantamento dos valores 

depositados nos autos considerando que houve o depósito voluntário da 

obrigação.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Vislumbro que a dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, 

conforme prova colacionada aos autos. Em face do cumprimento 

voluntário do presente cumprimento de sentença, desnecessária se torna 

a continuidade da prestação jurisdicional executiva, consoante previsão 

insculpida no art. 924, II, CPC, senão vejamos:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

 II - a obrigação for satisfeita;

Portanto, havendo o devedor adimplido a obrigação, consoante se pode 

constatar por meio alvará eletrônico elaborado tenho que, a extinção do 

feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença proposto 

por Luiz Antonio Pinzon Zamo contra o Banco do Brasil S/A e a faço em 

interpretação extensiva aos art. 924, II c/c art. 925 ambos do CPC.

Sem condenação de honorários de sucumbência nesta fase processual 

ante a ausência de pretensão resistida.

 Cumpra-se o último parágrafo da sentença de fls. 132, devendo ser 

lançada certidão nos autos para tanto e após desapensem-se.

 PROCEDA ao cartório distribuidor/Central de Arrecadação e Arquivamento 

com a aplicação do Provimento n.º 12/2017, acerca das custas 

processuais em que fora condenado o requerido.

 Após, com o trânsito em julgado e cumpridas às disposições supra, 

certifique e arquivem-se os autos com as baixas de anotação e estilo.

P. I.C.

 Comodoro-MT, 22 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36783 Nr: 1482-76.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO PINZON ZAMO, LUCIOMERO 

ORTOLAN, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, JOAO PEDRO TABORDA 

CAMERA, SALETE BEATRIZ RITH CAMERA

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

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9.724/MT

 Código 36783

Vistos.

 Cadastre o novo advogado do (s) requerido (s) de fls. 161, caso já não o 

tenha feito.

 Faculto o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte contrária, caso 

queira, apresente manifestação a respeito da petição de fls. 166 e ss.

 Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Comodoro-MT, 22 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20981 Nr: 2057-60.2006.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDAS ZAIAS, ADENIR ALVES ZAIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMARCIO DOS SANTOS SANTANA, HERILIO 

ALVES SANTANA, JANDIRA DOS SANTOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 Ante o exposto, DECLARO NULO os atos processuais posteriores à 

publicação do decisum de fls. 432, bem como DESCONSTITUO a sentença 

prolatada nos autos. Determino, por conseguinte, a reabertura do prazo 

em favor da parte prejudicada no que tange ao despacho de fls. 432. 

Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 22 de outubro de 2018.Antonio Carlos 
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Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25320 Nr: 2339-64.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:MT 2615

 Código 25320

Vistos.

 Trata-se de execução de título extrajudicial interposta por Bunge 

Fertilizantes S/A contra Ademir Rostirolla todos devidamente qualificados 

nos autos.

 É o relato do necessário.

 I – Considerando a liminar prolatada pela Instância Superior em sede de 

agravo de instrumento ABSTENHA a serventia de cumprir as disposições 

contidas em decisão de fls. 380/382.

 II - No que tange aos esclarecimentos prestados pelo oficial de justiça, 

tenho que não consta nos autos elementos que desabonem a avaliação 

feita por este. De mais a mais, a própria parte exequente manifestou 

concordância e a parte executada permaneceu silente não obstante 

devidamente intimada. Ante o exposto, HOMOLOGO as avaliações 

efetuadas nos autos pelo Oficial de Justiça.

 III – Indefiro o requerimento apresentado pelo exequente às fls. 424, 

consistente na designação de alienação judicial, vez que a decisão que 

desconstituo a penhora pende de analise do mérito recursal em sede de 

agravo. Ademais, em caso de a alienação judicial ser frutífera e havendo 

revogação da liminar proferida em sede de agravo haverá 

indubitavelmente danos irreparáveis à parte executada. Desta feita, 

permanecem os autos em cartório até que seja julgado pela Instância 

Superior o mérito recursal do agravo de instrumento interposto nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 23 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68275 Nr: 1697-47.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEFRAN - COMÉRCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, RAFAEL 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:16731-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:16731-B/MT

 Código 68275

VISTOS.

 Cumpra-se o despacho proferido no feito em apenso.

 Às providências.

Comodoro-MT, 23 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60713 Nr: 2503-53.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEFRAN - COMÉRCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS - ME, CLERI PELEGRINI MAGALHÃES, JAIR 

MAGALHÃES, RAFAEL VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT/3056, SAIONARA 

MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:16731-B/MT

 Código 60713

VISTOS.

 Compulsando os autos, vislumbro que o recurso de apelação da sentença 

prolatada nos autos em apenso fora juntada neste feito. Para tanto, 

desentranhe-se o respectivo recurso de apelação de fls. 58, junte-o aos 

autos em apenso e certifique nos autos.

 Após, certifique nos autos de cód. 68275 a tempestividade do respectivo 

recurso. Em sendo tempestivo, intime-se a parte contrária para, caso 

queira contrarrazoe em 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 23 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113207 Nr: 6624-51.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA AGROPECUÁRIA CONDOR LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JUNQUEIRA ZANCOPÉ, CHRISTIANE 

DITCHFIELD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14.230/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 Diante do exposto, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo 

927 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a liminar pleiteada.Deixo de 

designar audiência preliminar de conciliação, tendo em vista que as partes 

residem em Comarcas distantes, sendo pouco provável o comparecimento 

neste juízo, não obstante a possibilidade de designação do ato, caso haja 

manifestação neste sentido. Cite-se as partes requeridas para contestar a 

presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e 

revelia (art. 344, CPC).Com a resposta, à réplica, pelo mesmo prazo.Após, 

conclusos.Intime-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89358 Nr: 1985-24.2016.811.0046

 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: SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR 

LTDA - ME, AGROSUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, ELIANE 

FRANCISCA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 VISTOS.

No que tange ao pleito de anulação de perícia requestada pela requerida 

tenho que esse não merece acolhida.

Isso porque para ser declarada a nulidade de tal ato judicial, deve ser 

demonstrado o efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu, pois 

simplesmente alegou um vício formal.

Ainda, no que tange a não requisição dos livros contábeis para realização 

de perícia, em nenhum momento a requerida, quando da apresentação de 

seus quesitos, requereu sua realização naqueles, até porque não é 

necessário a realização desta para o deslinde do feito.

 No que tange ao pleito do requerente de desentranhamento dos 

documentos juntados pela requerida, o deferimento da juntada foi 

realizado em audiência de ref.78, sendo questão preclusa de discussão, 

até mesmo porque as provas do feito se destinam ao magistrado.

Por fim, entendo que não há necessidade de realização de perícia 

complementar, pelo que abro vistas as partes para apresentação de 

razoes finais escritas no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

Notifique-se o Ministério Público.
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 Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 29 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71329 Nr: 3619-26.2014.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRBG AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA 

(MASSA FALIDA FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A.)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Dona Yvone Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT SUCKEL - OAB:4718, 

GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO - OAB:102907/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:

 Vistos.

Intime-se o requerente, pessoalmente, bem como seu patrono, nos termos 

do art. 485, §1º, CPC, para dar o regular andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção com espeque no art. 485, III, CPC.

 Após o prazo supracitado com ou sem manifestação o qual deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121631 Nr: 2763-23.2018.811.0046

 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: ELIZETE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração que ELIZETE FERREIRA DA SILVA 

interpõe contra sentença proferida (págs. 63/65), alegando ocorrência de 

omissão e erro material, requerendo sua reforma, págs. 74/75.

 É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Conheço do recurso, vez que adequado e tempestivo.

A pretensão do embargante prospera.

Compulsando os autos verifico que a sentença embargada, de fato, 

possui o erro material apontado, considerando a errônea data de início do 

benefício previdenciário, conforme documento de págs. 26/27.

 Pelo exposto, PROVEJO os presentes embargos de declaração, art. 

1.022, III, do CPC, fazendo constar as seguintes alterações na sentença 

de págs. 63/65:

Onde se lê:

“(...) Ante o requerimento administrativo realizado pela requerente, 

CONCEDO o benefício de aposentadoria rural por idade, desde a data de 

03 de março de 2018.”

Leia-se:

“(...) Ante o requerimento administrativo realizado pela requerente, 

CONCEDO o benefício de aposentadoria rural por idade, desde a data de 

03 de maio de 2018.”

No mais, permanece a sentença nos termos em que foi prolatada, no que 

não for contraditório ao aqui decidido.

Publique-se. Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001185-08.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE PEREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKHAEL FERREIRA PAULA MORAES OAB - GO52536 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001185-08.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: ADELAIDE PEREIRA SOARES VISTOS. Adelaide Pereira 

Soares por meio de seu advogado constituído pleiteou perante este juízo 

ALVARÁ JUDICIAL para levantamento de saldo bancário e saldo do FGTS. 

Aduziu em apertada síntese que a requerente é genitora de Cícero Pereira 

Soares, que faleceu no dia 20/07/2018, no Município de Campos de 

Júlio/MT, conforme certidão de óbito em anexo a exordial. Requereu deste 

modo, tutela provisória de urgência, em caráter liminar, para levantamento 

dos valores de verba rescisória e de saldo FGTS. É o breve relato. 

Fundamento e decido. De proêmio, DETERMINO a prioridade de tramitação 

especial [ex vi §2º do art. 30 da Lei n.º 10.741/03], bem como nos moldes 

do art. 1.048, I, CPC. Da assistência judiciária gratuita. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, pois a interessada comprovou a sua 

hipossuficiência de recursos nos presente autos, mormente por auferir 

renda oriunda de benefício previdenciário. Da tutela de urgência 

antecipada em sede de liminar. O CPC regulamenta a tutela de urgência 

nos seguintes moldes: 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. Em que pese 

haver num juízo sumário a presença da probabilidade do direito, não há 

perigo de perigo de dano bem como ineficácia do provimento final. Ante o 

exposto, INDEFIRO a tutela de urgência antecipada requerida em sede de 

liminar. Por tratar-se de jurisdição voluntária cabe ao juízo adotar em cada 

caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna [art. 723, 

parágrafo único, CPC]. Desta feita, DETERMINO que sejam encaminhados 

os autos ao Ministério Público para manifestação em 30 (trinta) dias. 

Proceda-se a secretaria com as anotações necessárias no sistema Pje 

para o fim de que o presente feito tramite de forma célere nos moldes do 

art .  1.048, §2º,  CPC. Of ic ie a inst i tu ição f inancei ra 

Bradesco-Comodoro/MT, bem como a empresa pública Caixa Econômica 

Federal-Campos de Júlio/MT, para que informe nos autos a existência de 

saldo bancário existente em favor de Cícero Pereira Soares, no prazo de 

10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se com URGÊNCIA. Comodoro/MT, 30 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010016-91.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

D R MARIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES DA GUIA SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010016-91.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: D R MARIA & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: LOURDES DA GUIA SILVA FERREIRA Vistos. Faculto o 

prazo de 05 (cinco) dias para o fim de que a parte exequente apresente 

bens do executado passíveis de penhora. Decorrido “in albis”, venham-me 

conclusos para extinção. Cumpra-se. (assinado por certificação digital) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000242-25.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO LAERCIO KUTSCHENKO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES OAB - MT2242/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LAUDIA SANTIAGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000242-25.2017.8.11.0046. EXEQUENTE: HELIO LAERCIO KUTSCHENKO 

EXECUTADO: LAUDIA SANTIAGO Vistos. Faculto o prazo de 05 (cinco) 

dias para o fim de que a parte exequente apresente bens do executado 

passíveis de penhora. Decorrido “in albis”, venham-me conclusos para 

extinção. Cumpra-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-96.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (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):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000095-96.2017.8.11.0046. REQUERENTE: PAULO RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Cientifique as partes acerca do retorno dos autos da 

Turma Recursal. Não havendo requerimentos em 05 (cinco) dias, arquivem 

os autos. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-29.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (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):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000093-29.2017.8.11.0046. REQUERENTE: JOSE BEZERRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Ciência as partes do retorno dos autos da Instância Superior. Após, 

cumpra-se na íntegra o acórdão prolatado. Havendo custas a serem 

recolhidas pelo vencido, intime-o. Não havendo pedido de cumprimento de 

sentença em 05 (cinco) dias, arquivem os autos. Cumpra-se. (assinado 

por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-90.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LECY PINHEIRO SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (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):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010072-90.2017.8.11.0046. REQUERENTE: LECY PINHEIRO SIMAO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Ciência as partes do retorno dos autos da Instância Superior. 

Após, cumpra-se na íntegra o acórdão prolatado. Havendo custas a 

serem recolhidas pelo vencido, intime-o. Não havendo pedido de 

cumprimento de sentença em 05 (cinco) dias, arquivem os autos. 

Cumpra-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-22.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MAIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIE JACIR THOMAZI OAB - MT0009877A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010137-22.2016.8.11.0046. REQUERENTE: LUCIANO MAIA DA SILVA 

REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos. Ciência as partes do retorno 

dos autos da Instância Superior. Após, cumpra-se na íntegra o acórdão 

prolatado. Havendo custas a serem recolhidas pelo vencido, intime-o. Não 

havendo pedido de cumprimento de sentença em 05 (cinco) dias, arquivem 

os autos. Cumpra-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-84.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIE JACIR THOMAZI OAB - MT0009877A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.R.G. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. (REQUERIDO)

J.R.G. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO FERRARI TURRA OAB - PR0058660A (ADVOGADO(A))

RAFAELA VIALLE STROBEL DANTAS OAB - PR0033244A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010032-84.2012.8.11.0046. REQUERENTE: JOSIMAR DE SOUZA ALVES 

REQUERIDO: J.R.G. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., J.R.G. 

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. Vistos. Ciência as partes do retorno 

dos autos da Instância Superior. Após, cumpra-se na íntegra o acórdão 

prolatado. Havendo custas a serem recolhidas pelo vencido, intime-o. Não 

havendo pedido de cumprimento de sentença em 05 (cinco) dias, arquivem 

os autos. Cumpra-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-62.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IZALINO DO PRADO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010210-62.2014.8.11.0046. REQUERENTE: IZALINO DO PRADO 

FERNANDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos. Ciência as partes do retorno dos autos da Instância Superior. 

Após, cumpra-se na íntegra o acórdão prolatado. Havendo custas a 

serem recolhidas pelo vencido, intime-o. Não havendo pedido de 

cumprimento de sentença em 05 (cinco) dias, arquivem os autos. 

Cumpra-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-86.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CHRIS LAINE MALVEZZI DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010038-86.2015.8.11.0046. REQUERENTE: CHRIS LAINE MALVEZZI DIAS 

REQUERIDO: AYMORE Vistos. Ciência as partes do retorno dos autos da 

Instância Superior. Após, cumpra-se na íntegra o acórdão prolatado. 

Havendo custas a serem recolhidas pelo vencido, intime-o. Não havendo 

pedido de cumprimento de sentença em 05 (cinco) dias, arquivem os 

autos. Cumpra-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-16.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DOS SANTOS DA COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Tendo em vista as regras relativas ao acesso nos prédios dos 

fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentada pela 

Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia.12/11/2018 ás 

15h30min, a audiência anteriormente agendada neste neste feito. 

Comodoro/MT, 30 de outubro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-83.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Tendo em vista as regras relativas ao acesso nos prédios dos 

fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentada pela 

Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia.12/11/2018 ás 

16h00 a audiência anteriormente agendada neste neste feito. 

COMODORO, 30 de outubro de 2018 Lucieni Rezende Garcia Borges 

Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-84.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VANI BELUSSI RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000197-84.2018.8.11.0046; Valor causa: $9,570.00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO Tendo em vista as regras 

relativas ao acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do 

Mato Grosso regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica 

redesignada para o dia 12/11/2018 às 16h30min audiência anteriormente 

agendada neste neste feito. COMODORO, 30 de outubro de 2018 Lucieni 

Rezende Garcia Borges Gestor(a) de Secretaria SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-98.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A (REQUERIDO)

MULTIPLO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO VUOLO OAB - SP0130580A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010065-98.2017.8.11.0046; Valor causa: $37,480.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[TÍTULOS 

DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PROTESTO INDEVIDO DE 

TÍTULO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

dia 12/11/2018 às 17h00 a audiência anteriormente agendada neste neste 

feito. Fica as partes intimada na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 

30 de outubro de 2018 Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-98.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A (REQUERIDO)

MULTIPLO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO VUOLO OAB - SP0130580A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010065-98.2017.8.11.0046; Valor causa: $37,480.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[TÍTULOS 

DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PROTESTO INDEVIDO DE 

TÍTULO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO Tendo em vista as regras relativas ao 
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acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

dia 12/11/2018 às 17h00 a audiência anteriormente agendada neste neste 

feito. Fica as partes intimada na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 

30 de outubro de 2018 Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-14.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE CRISTINA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000331-14.2018.8.11.0046; Valor causa: $405.47; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DUPLICATA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

12/11/2018 às 18h00 a audiência, anteriormente, agendada neste neste 

feito. Fica as partes intimadas na pessoa dos seus patronos. 

COMODORO, 30 de outubro de 2018 Lucieni Rezende Garcia Borges 

Gestor(a) de Secretaria COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, 

MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 

32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-96.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETA DOS ANJOS TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000332-96.2018.8.11.0046; Valor causa: $462.57; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DUPLICATA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

dia 12/11/2018 às 18h30min a audiência, anteriormente, agendada neste 

neste feito. Fica as partes intimadas na pessoa dos seus patronos. 

COMODORO, 30 de outubro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-81.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULCIMAR PENSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000333-81.2018.8.11.0046; Valor causa: $2,266.09; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DUPLICATA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

dia12/11/2018 às 18h45min a audiência, anteriormente, agendada neste 

neste feito. Fica as partes intimadas na pessoa dos seus patronos. 

COMODORO, 30 de outubro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001170-39.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FRANCIELY UEBEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GIOVANI NICHELE OAB - MT0007705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC - Universidade de Cuiabá (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1001170-39.2018.8.11.0046. AUTOR(A): BRUNA FRANCIELY UEBEL RÉU: 

UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ Vistos. Cuida-se de procedimento de 

Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente proposta por 

BRUNA FRANCIELY UEBEL em face de UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, 

todos qualificados nos autos, pretendendo liminarmente exclusão dos 

apontamentos em nome da Autora, bem como abstenção de o requerido 

proceder com a cobrança dos valores discutidos nos autos. Juntou 

documentos. É o necessário. Decido. O CPC/2015 admite a adoção do 

princípio da fungibilidade nas tutelas provisórias de urgência (artigo 305, 

parágrafo único do CPC/2015). Nestes termos, cabe mencionar o teor do 

enunciado 163 do Fonaje: ENUNCIADO 163 - Os procedimentos de tutela 

de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos 

arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos 

Juizados Especiais (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Desta feita, 

conheço do presente pedido de tutela de urgência em caráter antecedente 

em tutela de urgência antecipada em caráter liminar. Para a concessão da 

tutela de urgência, esta exige nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, 

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

processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Desta maneira no que 

tange à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova de que a inscrição foi indevida, 

mormente por se tratar de relação consumerista. No que tange o requisito 

do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a manutenção indevida 

pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao crédito 

cause outros gravames de ordem pessoal e moral a este, visto que o seu 

direito já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos e situações vexatórias na praça, em decorrência da 

pretensa prática indevida da requerida, tolhendo o livre acesso ao crédito 

e criando embaraços. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, 

não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do CPC, 

concedo a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM 

CARÁTER LIMINAR para o fim de determinar a exclusão do nome da parte 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito no que tange tão somente 

as restrições realizadas por UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ no que se 

refere ao débito discutido nos presentes autos. Oficie-se o SPC e 

SERASA por meio do sistema Serasajud, para o fim específico de 

determinar a exclusão do nome do requerente no rol de inadimplentes no 

que tange tão somente a restrição realizada pela requerida UNIC - 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ no prazo de 05 (cinco) dias. Deixo de fixar 

multa por descumprimento em razão do ofício que será expedido 

diretamente aos órgãos de proteção ao crédito. De igual modo, se 
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ABSTENHA a requerida de incluir no rol dos maus pagadores com relação 

ao débito em questão, devendo realizar as suas expensas e todas as 

diligências legais e possíveis para solucionar o imbróglio até ulterior 

deliberação deste juízo; Faculto o prazo de 05 (cinco) dias, para o fim de 

que o autor promova com as correções necessárias na inicial 

apresentando o pedido principal e valor do dano moral. Após, DETERMINO 

que seja agendada nova sessão de conciliação conforme pauta do 

Conciliador do Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Não sendo efetuadas as 

devidas correções pelo autor da demanda no prazo acima assinalado, 

venham-me conclusos para extinção. Proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 c/c art. 

909, C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação a ser 

designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. conforme 

o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, oportunidade em 

que poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 

30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a formulação de pedidos 

contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, da 

Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010279-65.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JOSE TEODORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (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: 

8010279-65.2012.8.11.0046. EXEQUENTE: JAIR JOSE TEODORO 

EXECUTADO: OI S.A Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença 

requerida por JAIR JOSÉ TEODORO. Considerando que o executado não 

efetuou o adimplemento voluntário da obrigação, DETERMINO a penhora 

dos bens do executado quantos bastem para garantir o cumprimento do 

comando judicial. Oficie-se, ao juízo responsável pela recuperação judicial 

da OI informando-o acerca do deferimento do pedido de penhora e se 

digne a realizar a penhora (mediante sistemas Bacenjud e Renajud) do 

valor da execução, considerando que os atos constritivos do patrimônio 

do executado são de competência do juízo da recuperação judicial em 30 

(trinta) dias. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001774-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOALCEY FIDELIS NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002193-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA SOUSA LIMA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002193-31.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

POLIANA SOUSA LIMA CONCEICAO Vistos etc. Defiro o pedido de dilação 

de prazo por 30 (trinta) dias para que a parte autora proceda à 

comprovação da mora da ré, conforme pleiteado à ID 16218671. Decorrido 

o prazo, voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 30 de outubro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação 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)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109468 Nr: 918-64.2018.811.0010

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LODOS, DCdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALIA HONORIO DIAS - 

OAB:45088

 Vistos etc.

Trata-se de Execução de Alimentos, proposta por LUIZ OTÁVIO DE 

OLIVEIRA SEIBEL, menor impúbere, representado por sua genitora, DARTI 

CLEIDE DA SILVA OLIVEIRA, em face de ALTAIR SEIBEL, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Com inicial vieram documentos.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido de justiça gratuita, à ref. 4.

Devidamente citado, o executado apresentou justificativa à ref. 13.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordos visando à liquidação 

do débito, pugnando por sua homologação, (ref.27).

É o relato do necessário.
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Fundamento e Decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, homologo, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo de ref. 27.

Em consequência, nos termos do artigo 922 do CPC, suspendo o processo 

até o cumprimento integral da obrigação, devendo permanecer 

ARQUIVADO provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e excluindo-o 

do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.

Findo o prazo do acordo (20/06/2019), intime-se o Exequente para, no 

prazo de 05 dias, se manifestar, consignando que o silêncio será 

interpretado como resposta afirmativa ao cumprimento do acordo.

 Aguarde-se no arquivo provisório.

 Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos conclusos para 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Ciência à DPE e ao MPE.

Às providências.

Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56791 Nr: 1146-78.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEUSA LOPES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, 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 contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56477 Nr: 859-18.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilza Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, 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 contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51795 Nr: 350-24.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME JESUS DE ALMEIDA, RICARDO MARQUES DE 

ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noilvs Klem Ramos - 

OAB:13.100 - MT

 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 os Embargos com 

efeitos infringentes retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47731 Nr: 2971-62.2011.811.0010

 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: SILVANIA JOTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALNEÁRIO THERMAS CACHOEIRA DA 

FUMAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:14396-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina dos Santos Maciel - 

OAB:18943-A/GO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88240 Nr: 501-48.2017.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE AGUIAR DE FRANÇA CAPPELARI, VERA LUCIA 

DE MORAES, Lucimar de França Praeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ZILMAR DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Atenta à petição juntada na Ref. 94, conforme já determinado 

anteriormente, as contas inerentes à percepção de créditos deverão 

prestadas diretamente à inventariante, devendo a empresa França & 

França Sociedade de Advogados S/S juntar aos presentes autos tão 

somente o comprovante de depósito dos valores, evitando-se assim 

tumulto processual.

Assim, desentranhem-se os documentos juntados nas Ref. 83, 91 e 94.

 Defiro o pedido de Ref. 89, e determino a liberação do valor de R$ de 

6.356,23 (seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e três 

centavos) de uma das contas bancárias deixadas pela autora da herança, 

devendo a inventariante prestar contas no prazo máximo de 60 

(sessenta)dias, e de sua utilização para pagamento de dívidas do Espólio.

Em relação ao peticionado nas Ref. 92 e 93, manifeste-se a inventariante, 

no prazo de 15 dias.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara - MT, 29 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 65502 Nr: 1305-84.2015.811.0010

 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: SONIA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos e examinados.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta pela parte autora, contra o 
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Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Após a prolação de sentença de mérito nos autos, o requerido apresentou 

recurso, sendo os autos remetidos ao E. Tribunal de Justiça.

Com o retorno dos autos, a autora pugnou pela realização de audiência de 

conciliação.

Assim, 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.

Além disso, não há óbice para homologação do presente acordo, uma vez 

que mesmo havendo sentença nos autos o acordo entre as partes é a 

melhor forma de solução do litígio, devendo prevalecer o interesse das 

partes em resolvê-lo.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.382.015 - MT (2013/0131200-4) RELATOR : 

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO : DENISE VIEIRA DE SOUSA 

SILVA E OUTRO ADVOGADOS : SANDRA BONIFÁCIO - MT006541 

ALGACYR NUNES DA SILVA JÚNIOR - MT009496 RECORRIDO : MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS PROCURADOR : EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

MT005178 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. 

SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. 

SÚMULA 283/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO 

Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 

a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TJ/MT, assim 

ementado (fl. 158): RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - AGENTES MUNICIPAIS DE FISCALIZAÇÃO 

DE TRÂNSITO - FEITO SENTENCIADO - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR - POSSIBILIDADE - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Inexiste vedação à homologação do 

acordo submetido ao juiz após a prolação da sentença, não implicando tal 

ato em reapreciação do julgado pelo magistrado, mas apenas exame dos 

requisitos formais da transação, que é ato de direito das partes, em 

qualquer fase do processo. O recorrente alega violação dos artigos 331 

do CPC/1973 e 841 do CC, sob o argumento de impossibilidade de 

conciliação, em razão da indisponibilidade do direito em questão, eis que 

gerador de despesa pública. Com contrarrazões. Juízo positivo de 

admissibilidade às fls. 202/203. Parecer do Ministério Público Federal, às 

fls. 229/234, pelo não provimento do recurso. É o relatório. Passo a 

decidir. Inicialmente, registra-se que "[a]os 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 n. 

2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016)". 

No que diz respeito aos artigos 331 do CPC/1973 e 841 do CC, verifica-se 

que não houve juízo de valor por parte da Corte de origem, o que acarreta 

o não conhecimento do recurso especial pela falta de cumprimento ao 

requisito do prequestionamento. Aplica-se ao caso a Súmula 282/STF. 

Ademais, a pretensão é inadmissível, pois o recorrente não impugnou os 

seguintes fundamentos do acórdão recorrido: (a) possibilidade de 

homologação de acordo extrajudicial, nos termos do art. 125, IV, do 

CPC/1973, mesmo após a prolação da sentença; (b) promoção da paz 

social, por meio do cumprimento da função jurisdicional de solucionar o 

litígio conforme a melhor justiça para as partes; e (c) prevalência do 

interesse das partes em resolver a querela amigavelmente em relação à 

sentença. Essa situação enseja a aplicação da Súmula 283/STF. Ante o 

exposto, não conheço do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 05 de maio de 2017. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES 

Relator (STJ - REsp: 1382015 MT 2013/0131200-4, Relator: Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 10/05/2017)

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.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 65236 Nr: 1210-54.2015.811.0010

 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: VERA LUCIA DO NASCIMENTO SANTIAGO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos e examinados.

Trata-se de AÇÃO 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.

Após a prolação de sentença de mérito nos autos, o requerido apresentou 

recurso, sendo os autos remetidos ao E. Tribunal de Justiça.

Com o retorno dos autos, a autora pugnou pela realização de audiência de 

conciliação.

Assim, 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.

Além disso, não há óbice para homologação do presente acordo, uma vez 

que mesmo havendo sentença nos autos o acordo entre as partes é a 

melhor forma de solução do litígio, devendo prevalecer o interesse das 

partes em resolvê-lo.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.382.015 - MT (2013/0131200-4) RELATOR : 

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO : DENISE VIEIRA DE SOUSA 

SILVA E OUTRO ADVOGADOS : SANDRA BONIFÁCIO - MT006541 

ALGACYR NUNES DA SILVA JÚNIOR - MT009496 RECORRIDO : MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS PROCURADOR : EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

MT005178 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. 

SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. 

SÚMULA 283/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO 

Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 
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a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TJ/MT, assim 

ementado (fl. 158): RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - AGENTES MUNICIPAIS DE FISCALIZAÇÃO 

DE TRÂNSITO - FEITO SENTENCIADO - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR - POSSIBILIDADE - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Inexiste vedação à homologação do 

acordo submetido ao juiz após a prolação da sentença, não implicando tal 

ato em reapreciação do julgado pelo magistrado, mas apenas exame dos 

requisitos formais da transação, que é ato de direito das partes, em 

qualquer fase do processo. O recorrente alega violação dos artigos 331 

do CPC/1973 e 841 do CC, sob o argumento de impossibilidade de 

conciliação, em razão da indisponibilidade do direito em questão, eis que 

gerador de despesa pública. Com contrarrazões. Juízo positivo de 

admissibilidade às fls. 202/203. Parecer do Ministério Público Federal, às 

fls. 229/234, pelo não provimento do recurso. É o relatório. Passo a 

decidir. Inicialmente, registra-se que "[a]os 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 n. 

2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016)". 

No que diz respeito aos artigos 331 do CPC/1973 e 841 do CC, verifica-se 

que não houve juízo de valor por parte da Corte de origem, o que acarreta 

o não conhecimento do recurso especial pela falta de cumprimento ao 

requisito do prequestionamento. Aplica-se ao caso a Súmula 282/STF. 

Ademais, a pretensão é inadmissível, pois o recorrente não impugnou os 

seguintes fundamentos do acórdão recorrido: (a) possibilidade de 

homologação de acordo extrajudicial, nos termos do art. 125, IV, do 

CPC/1973, mesmo após a prolação da sentença; (b) promoção da paz 

social, por meio do cumprimento da função jurisdicional de solucionar o 

litígio conforme a melhor justiça para as partes; e (c) prevalência do 

interesse das partes em resolver a querela amigavelmente em relação à 

sentença. Essa situação enseja a aplicação da Súmula 283/STF. Ante o 

exposto, não conheço do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 05 de maio de 2017. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES 

Relator (STJ - REsp: 1382015 MT 2013/0131200-4, Relator: Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 10/05/2017)

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.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 84255 Nr: 4291-74.2016.811.0010

 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: MARIA MADALENA CAIXETA TAVARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos e examinados.

Trata-se de AÇÃO 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.

Após prolação da sentença de mérito nos autos, a autora compareceu 

pugnando pela realização de audiência de conciliação.

Assim, 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.

Além disso, não há óbice para homologação do presente acordo, uma vez 

que mesmo havendo sentença nos autos o acordo entre as partes é a 

melhor forma de solução do litígio, devendo prevalecer o interesse das 

partes em resolvê-lo.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.382.015 - MT (2013/0131200-4) RELATOR : 

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO : DENISE VIEIRA DE SOUSA 

SILVA E OUTRO ADVOGADOS : SANDRA BONIFÁCIO - MT006541 

ALGACYR NUNES DA SILVA JÚNIOR - MT009496 RECORRIDO : MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS PROCURADOR : EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

MT005178 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. 

SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. 

SÚMULA 283/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO 

Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 

a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TJ/MT, assim 

ementado (fl. 158): RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - AGENTES MUNICIPAIS DE FISCALIZAÇÃO 

DE TRÂNSITO - FEITO SENTENCIADO - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR - POSSIBILIDADE - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Inexiste vedação à homologação do 

acordo submetido ao juiz após a prolação da sentença, não implicando tal 

ato em reapreciação do julgado pelo magistrado, mas apenas exame dos 

requisitos formais da transação, que é ato de direito das partes, em 

qualquer fase do processo. O recorrente alega violação dos artigos 331 

do CPC/1973 e 841 do CC, sob o argumento de impossibilidade de 

conciliação, em razão da indisponibilidade do direito em questão, eis que 

gerador de despesa pública. Com contrarrazões. Juízo positivo de 

admissibilidade às fls. 202/203. Parecer do Ministério Público Federal, às 

fls. 229/234, pelo não provimento do recurso. É o relatório. Passo a 

decidir. Inicialmente, registra-se que "[a]os 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 n. 

2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016)". 

No que diz respeito aos artigos 331 do CPC/1973 e 841 do CC, verifica-se 

que não houve juízo de valor por parte da Corte de origem, o que acarreta 

o não conhecimento do recurso especial pela falta de cumprimento ao 

requisito do prequestionamento. Aplica-se ao caso a Súmula 282/STF. 

Ademais, a pretensão é inadmissível, pois o recorrente não impugnou os 

seguintes fundamentos do acórdão recorrido: (a) possibilidade de 

homologação de acordo extrajudicial, nos termos do art. 125, IV, do 

CPC/1973, mesmo após a prolação da sentença; (b) promoção da paz 

social, por meio do cumprimento da função jurisdicional de solucionar o 

litígio conforme a melhor justiça para as partes; e (c) prevalência do 

interesse das partes em resolver a querela amigavelmente em relação à 

sentença. Essa situação enseja a aplicação da Súmula 283/STF. Ante o 

exposto, não conheço do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 05 de maio de 2017. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES 

Relator (STJ - REsp: 1382015 MT 2013/0131200-4, Relator: Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 10/05/2017)

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.

Transitada em julgado, ao arquivo.
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Às providências.

Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 84254 Nr: 4290-89.2016.811.0010

 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: MARIA HELENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos e examinados.

Trata-se de AÇÃO 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.

Após prolação da sentença de mérito nos autos, a autora compareceu 

pugnando pela realização de audiência de conciliação.

Assim, 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.

Além disso, não há óbice para homologação do presente acordo, uma vez 

que mesmo havendo sentença nos autos o acordo entre as partes é a 

melhor forma de solução do litígio, devendo prevalecer o interesse das 

partes em resolvê-lo.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.382.015 - MT (2013/0131200-4) RELATOR : 

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO : DENISE VIEIRA DE SOUSA 

SILVA E OUTRO ADVOGADOS : SANDRA BONIFÁCIO - MT006541 

ALGACYR NUNES DA SILVA JÚNIOR - MT009496 RECORRIDO : MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS PROCURADOR : EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

MT005178 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. 

SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. 

SÚMULA 283/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO 

Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 

a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TJ/MT, assim 

ementado (fl. 158): RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - AGENTES MUNICIPAIS DE FISCALIZAÇÃO 

DE TRÂNSITO - FEITO SENTENCIADO - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR - POSSIBILIDADE - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Inexiste vedação à homologação do 

acordo submetido ao juiz após a prolação da sentença, não implicando tal 

ato em reapreciação do julgado pelo magistrado, mas apenas exame dos 

requisitos formais da transação, que é ato de direito das partes, em 

qualquer fase do processo. O recorrente alega violação dos artigos 331 

do CPC/1973 e 841 do CC, sob o argumento de impossibilidade de 

conciliação, em razão da indisponibilidade do direito em questão, eis que 

gerador de despesa pública. Com contrarrazões. Juízo positivo de 

admissibilidade às fls. 202/203. Parecer do Ministério Público Federal, às 

fls. 229/234, pelo não provimento do recurso. É o relatório. Passo a 

decidir. Inicialmente, registra-se que "[a]os 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 n. 

2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016)". 

No que diz respeito aos artigos 331 do CPC/1973 e 841 do CC, verifica-se 

que não houve juízo de valor por parte da Corte de origem, o que acarreta 

o não conhecimento do recurso especial pela falta de cumprimento ao 

requisito do prequestionamento. Aplica-se ao caso a Súmula 282/STF. 

Ademais, a pretensão é inadmissível, pois o recorrente não impugnou os 

seguintes fundamentos do acórdão recorrido: (a) possibilidade de 

homologação de acordo extrajudicial, nos termos do art. 125, IV, do 

CPC/1973, mesmo após a prolação da sentença; (b) promoção da paz 

social, por meio do cumprimento da função jurisdicional de solucionar o 

litígio conforme a melhor justiça para as partes; e (c) prevalência do 

interesse das partes em resolver a querela amigavelmente em relação à 

sentença. Essa situação enseja a aplicação da Súmula 283/STF. Ante o 

exposto, não conheço do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 05 de maio de 2017. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES 

Relator (STJ - REsp: 1382015 MT 2013/0131200-4, Relator: Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 10/05/2017)

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.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 84245 Nr: 4284-82.2016.811.0010

 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: BENEDITA NEIRE ALMEIDA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos e examinados.

Trata-se de AÇÃO 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.

Após prolação da sentença de mérito nos autos, a autora compareceu 

pugnando pela realização de audiência de conciliação.

Assim, 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.

Além disso, não há óbice para homologação do presente acordo, uma vez 
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que mesmo havendo sentença nos autos o acordo entre as partes é a 

melhor forma de solução do litígio, devendo prevalecer o interesse das 

partes em resolvê-lo.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.382.015 - MT (2013/0131200-4) RELATOR : 

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO : DENISE VIEIRA DE SOUSA 

SILVA E OUTRO ADVOGADOS : SANDRA BONIFÁCIO - MT006541 

ALGACYR NUNES DA SILVA JÚNIOR - MT009496 RECORRIDO : MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS PROCURADOR : EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

MT005178 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. 

SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. 

SÚMULA 283/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO 

Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 

a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TJ/MT, assim 

ementado (fl. 158): RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - AGENTES MUNICIPAIS DE FISCALIZAÇÃO 

DE TRÂNSITO - FEITO SENTENCIADO - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR - POSSIBILIDADE - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Inexiste vedação à homologação do 

acordo submetido ao juiz após a prolação da sentença, não implicando tal 

ato em reapreciação do julgado pelo magistrado, mas apenas exame dos 

requisitos formais da transação, que é ato de direito das partes, em 

qualquer fase do processo. O recorrente alega violação dos artigos 331 

do CPC/1973 e 841 do CC, sob o argumento de impossibilidade de 

conciliação, em razão da indisponibilidade do direito em questão, eis que 

gerador de despesa pública. Com contrarrazões. Juízo positivo de 

admissibilidade às fls. 202/203. Parecer do Ministério Público Federal, às 

fls. 229/234, pelo não provimento do recurso. É o relatório. Passo a 

decidir. Inicialmente, registra-se que "[a]os 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 n. 

2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016)". 

No que diz respeito aos artigos 331 do CPC/1973 e 841 do CC, verifica-se 

que não houve juízo de valor por parte da Corte de origem, o que acarreta 

o não conhecimento do recurso especial pela falta de cumprimento ao 

requisito do prequestionamento. Aplica-se ao caso a Súmula 282/STF. 

Ademais, a pretensão é inadmissível, pois o recorrente não impugnou os 

seguintes fundamentos do acórdão recorrido: (a) possibilidade de 

homologação de acordo extrajudicial, nos termos do art. 125, IV, do 

CPC/1973, mesmo após a prolação da sentença; (b) promoção da paz 

social, por meio do cumprimento da função jurisdicional de solucionar o 

litígio conforme a melhor justiça para as partes; e (c) prevalência do 

interesse das partes em resolver a querela amigavelmente em relação à 

sentença. Essa situação enseja a aplicação da Súmula 283/STF. Ante o 

exposto, não conheço do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 05 de maio de 2017. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES 

Relator (STJ - REsp: 1382015 MT 2013/0131200-4, Relator: Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 10/05/2017)

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.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 84257 Nr: 4293-44.2016.811.0010

 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: WANDERLUCY BATISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 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.Transitada em julgado, ao 

arquivo.Às providências.Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66313 Nr: 1574-26.2015.811.0010

 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: JOSÉ LUIZ ALVIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT, 

PREV-JACI-Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Púb. 

Jaciara/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - OAB:67287, Ruth 

Cardoso Ribeiro dos Santos - OAB:10.350

 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.Transitada em julgado, ao 

arquivo.Às providências.Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 82934 Nr: 3671-62.2016.811.0010

 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: MARIA DE LURDES RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Levando em conta o caráter alimentar da verba, ENCAMINHE-SE a 

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS – APSADJ, na 

Avenida Getúlio Vargas, nº 553, 9º Andar, Cuiabá, OFÍCIO 

DETERMINANDO A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO previdenciário contido 

nos autos, no prazo improrrogável de 15 dias, devendo ser encaminhado 

juntamente com documentos pessoais da parte autora, e com cópia da 

sentença e eventuais acórdãos, sob pena de multa diária que arbitro em 

R$ 100,00 (cem reais).

Instrua supracitado ofício com os documentos necessários para o 

cumprimento da medida.

Por outro lado, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

apresentar planilha de cálculo do valor que entende devido, requerendo o 

que de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 26 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101211 Nr: 6722-47.2017.811.0010

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA ASSUNÇÃO DA ROCHA, NATHÁLIA SILVA 

ROCHA, JANETE SILVA ROCHA, Ivan Nilson da Silva Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO VINICIUS DE MORAES - 

OAB:19046/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Alvará proposto por CRISTINA ASSUNÇÃO DA 

ROCHA e outros em desfavor do MUNICÍPIO DE JACIARA, devidamente 

qualificados nos autos.

No despacho de Ref. 32, fora determinada a emenda da inicial para a 

atribuição do valor da causa e anexação de comprovante de endereço 

correspondente a cada autor, sob pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo concedido, não houve a emenda da inicial (Ref. 36).

Vieram os autos conclusos.

É o necessário.

 Decido.

Transcorrido o prazo sem o devido cumprimento da determinação, o 

indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

 Isto posto, considerando que não foi sanada a irregularidade conforme 

determinado, INDEFIRO A INICIAL, conforme o art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

ainda, após o trânsito em julgado, determino o arquivamento do presente 

feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no 

cartório distribuidor.

 Sem custas e honorários advocatícios.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 26 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86767 Nr: 5518-02.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO BARBOSA DO SACRAMENTO ME, 

RODRIGO DOMINICI SACRAMENTO

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

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5.821-B/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos cálculo atualizado do débito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora online.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 26 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105113 Nr: 8694-52.2017.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCILIA MARQUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Converto o julgamento em diligência, e determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos o 

comprovante de pagamento de página 20 de forma legível.

Não sendo possível a digitalização legível, no mesmo prazo supra, a 

autora deverá promover a entrega do documento legível na Secretaria do 

juízo, devendo por lá permanecer até o encerramento do trâmite virtual dos 

autos, nos termos do artigo 231, § 1º do Provimento nº 41/2016-CGJ - 

CNGC.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 26 de outubro de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100864 Nr: 6587-35.2017.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Gonçalves Leite Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ante ao exposto, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, com fulcro nos artigos 485, inciso V, § 3º do CPC. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios, que fixo, de forma equitativa, em R$ 800,00 

(§8º do artigo 85 do Código de Processo Civil). Entretanto, diante da 

concessão do benefício processual da gratuidade de justiça, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º do 

NCPC.Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de estilo.Publique. Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.Jaciara/MT, 25 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 95737 Nr: 4079-19.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSO JOÃO GIACOMELLI, MARIA 

FAGANELLO GIACOMELLI, MARIANE GIACOMELLI, ROBERTO RIBEIRO E 

SILVA, ANGELA DE FÁTIMA MARQUES

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

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, Sebastião Monteiro da Costa Junior - 

OAB:7187 OAB/MT

 Vistos etc.

Ante o caráter modificativo dos Embargos de Declaração de ref. 52, nos 

termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, abra-se vista ao 

recorrido para contrarrazoar, no prazo legal, bem como manifestar-se 

acerca dos documentos juntados na Ref. 53.

Após, voltem-me conclusos para decisão acerca do acolhimento ou não 

dos Embargos de Declaração oposto pela parte embargante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 25 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86958 Nr: 5599-48.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizaldo de Souza Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 265 de 621



OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Levando em conta o caráter alimentar da verba, ENCAMINHE-SE a 

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS – APSADJ, na 

Avenida Getúlio Vargas, nº 553, 9º Andar, Cuiabá, OFÍCIO 

DETERMINANDO A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO previdenciário contido 

nos autos, no prazo improrrogável de 15 dias, devendo ser encaminhado 

juntamente com documentos pessoais da parte autora, e com cópia da 

sentença e eventuais acórdãos, sob pena de multa diária que arbitro em 

R$ 100,00 (cem reais).

Instrua supracitado ofício com os documentos necessários para o 

cumprimento da medida.

Por outro lado, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

apresentar planilha de cálculo do valor que entende devido, requerendo o 

que de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 25 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88198 Nr: 483-27.2017.811.0010

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DROGARIA FARMA LIMA LTDA-ME, ANDERSON DE 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMARCAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS 

DE PERFUMARIA LTDA, ANDERSON LOPES PINTO, JEFERSON LOPES 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL'AGNOL FINATO 

- OAB:10084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, salientando que mesmo devidamente intimado o autor 

deixou de recolher as custas processuais, JULGO E DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, 

do Código de Processo Civil.Condeno a autora ao pagamento das custas e 

despesas processuaisTransitada em julgado, arquivem-se os autos, com 

as cautelas de praxe.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às Providências.Jaciara/MT, 22 de outubro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 113990 Nr: 2981-62.2018.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIASTLEY DUMONTE BATISTA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA AMORIM OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley dos Santos Pereira - 

OAB:6504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

O julgamento da presente ação de arbitramento de taxa de ocupação de 

imóvel deverá ocorrer em conjunto com a ação de imissão de posse em 

apenso (Código 48472), a fim de se evitar eventuais decisões conflitantes 

ou contraditórias.

A ação de imissão de posse em apenso encontra-se suspensa, no 

aguardo do julgamento do recurso interposto contra a sentença proferida 

nos autos da ação anulatória proposta pela ora requerida, em desfavor da 

Caixa Econômica Federal, tendo como objeto o imóvel em litígio nos 

presentes autos (processo nº. 0004539-19.2011.4.01.3602).

Assim, suspendo o processo até que o fe i to nº. 

0004539-19.2011.4.01.3602 seja julgado pela justiça federal, cabendo a 

parte autora informar o desfecho daquela ação.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 75981 Nr: 780-68.2016.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 10 REGIAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉA RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA SOARES ROCHA 

VIEIRA - OAB:132482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se pessoalmente 

a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar os dados de 

sua conta bancária para levantamento dos valores transferidos para a 

conta única.Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, 

com as devidas baixas e anotações.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Jaciara/MT, 26 de outubro de 2018.Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001772-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA SILVA CARDOSO (EXEQUENTE)

QUELI REGINA CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - MT12621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM OAB - 033.622.348-01 

(PROCURADOR)

MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS OAB - 519.718.879-00 

(PROCURADOR)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - 215.477.859-34 (PROCURADOR)

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - 875.456.759-91 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001772-41.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

MARIA FATIMA SILVA CARDOSO, QUELI REGINA CARDOSO 

EXECUTADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO 

PROCURADOR: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM, MARIA 

LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA proposto inicialmente por ANTONIO OTAVIANO DE OLIVEIRA 

SOBRINHO; MARIA FÁTIMA SILVA CARDOSO e QUELI REGINA CARDOSO 

(sucessoras de APARECIDO JOSÉ CARDOSO); JOSÉ BRAGA DE 

OLIVEIRA, SUELY BRAGA DE OLIVEIRA PAIM e LUCIANA CLAUDIA DE 

OLIVEIRA (sucessores de DARCY DERALDINA DE OLIVEIRA; EDITE 

EUNICE DE SOUZA, EVANGELIO COSTA DA SILVA; FRANCISCO DE 

CARVALHO, MARIA DE LURDES SILVA CARVALHO, CARLA CARVALHO 

e MELISSA AIRES DE CARVALHO (sucessores de INOCENCIA JORGE DE 

CARVALHO); IZABEL CHINAGLIA AMORIM; JOSÉ CARLOS MOREIRA; ONI 

FARIA DA SILVA, MARIA FARIA DA SILVA COSTA e MARILDA FARIA DA 

SILVA (sucessores de JOSE CASSIANO DA SILVA); e JOSÉ GERALDO 

DA SILVA, em face de HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO, 

sucessor do BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A, partes devidamente 

qualificadas nos autos. A ação foi proposta na Comarca de Cuiabá/MT, 

com distribuição ao Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca (antiga 21ª 

Vara), sendo o banco executado devidamente citado (ID 14530027, Pág. 

131/132), depositando o valor perseguido pela parte credora (ID 

14530027, Pág. 133/140), bem como, impugnando o Cumprimento de 

Sentença (ID 14530027, Pág. 141), onde alegou, preliminarmente, 

inexequibilidade do título por haver necessidade de liquidação; ausência 

de extensão dos efeitos da sentença da Ação Civil Pública ajuizada em 

São Paulo; ilegitimidade ativa (por ausência de vínculo associativo dos 
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exequentes para com o IDEC) e passiva (por ausência de sucessão para 

com o banco BAMERINDUS DO BRASIL S/A). No mérito, alega, ainda, a 

necessidade de suspensão da execução; a fixação de termo inicial dos 

juros de mora; a comprovação da autenticidade da prova documental; e o 

excesso de execução. Dado prosseguimento, a parte credora foi intimada 

para manifestar sobre o petitório da parte executada, esta compareceu à 

ID 14530110, Pág. 16/53. Após, o feito foi sobrestado em decorrência de 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.361.800/SP, devido à 

discussão do termo inicial de incidência dos juros moratórios (ID 

14530110, Pág. 56), sendo informado pela parte exequente o julgamento. 

Posteriormente, o Juízo da 21ª Vara da Capital proferiu sentença 

terminativa em face dos credores ANTONIO OTAVIANO DE OLIVEIRA 

SOBRINHO, MARIA FATIMA SILVA CARDOSO e QUELI REGINA CARDOSO 

(sucessores de PARECIDO JOSE CADOSO E EVANGELIO COSTA DA 

SILVA), tendo em vista demandarem em litisconsórcio, porém, possuírem 

domicílio diverso daquele do ajuizamento (ID 14530110, Pág. 59/67). 

Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração alegando omissão, 

porém o recurso dos exequentes foi rejeitado (ID 14530110, Pág. 70/75), 

acolhendo-se apenas a irresignação do devedor (ID 14530110 – Pág. 

77/95). Em seguida, os credores interpuseram Recurso de Apelação, o 

qual foi contrarrazoado pelo executado e, após, remetidos ao TJMT (ID 

14530110 – Pág. 108/109), onde o recurso foi provido, determinando a 

remessa dos autos à comarca de domicílio de cada exequente (ID 

14530120 – Pág. 18/27), aportando o caderno processual neste Juízo, 

oportunidade em que foi determinada a juntada de comprovante de 

recolhimento de custas (ID 14778913), sobrevindo manifestação dos 

exequentes à ID 14925511 pelo prosseguimento do feito, visto que as 

custas foram recolhidas no juízo de origem. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, chamo o feito 

à ordem para revogar o despacho proferido à ID 14778913. De outra 

banda, indefiro o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, 

primeiramente, porque, apesar de dada garantia do juízo por meio de 

depósito integral do débito, este se deu perante a 4ª Vara Cível de 

Cuiabá/MT, bem como, visto ser inócua a medida neste momento, já que 

aportaram os autos daquele juízo para análise e decisão da peça 

defensiva. Lado outro, em deliberação à peça defensiva, em sendo 

arguidas preliminares pela parte executada, passo à análise dessas. Da 

inexequibilidade do título por ausência de liquidação Aduz a parte 

impugnante a necessidade de liquidação da sentença, para apuração do 

quantum debeatur para que, então, se possa dar prosseguimento ao feito 

executivo, pois, a sentença proferida na Ação Coletiva é ilíquida e, por 

isso a presente demanda está representada por título nulo, requerendo tal 

reconhecimento por este juízo. Pois bem. Apesar de se verificar a iliquidez 

da sentença coletiva proferida pelo Juízo de São Paulo, ainda assim, 

primando-se pela celeridade e economia processual, tem-se perfeitamente 

cabível a conversão do presente procedimento de cumprimento do julgado 

em liquidação, até porque o presente feito foi remetido do Juízo da 4ª Vara 

Cível de Cuiabá/MT (antiga 21ª Vara), necessitando, também, de 

atualização do débito correspondente aos atuais exequentes. É o que já 

decidiu o Egrégio TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC – EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RESP 

1.438.263/SP RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ACP 

NÃO ABRANGIDA NO REPETITIVO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - 

INCOMPETÊNCIA RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE 

- VEDAÇÃO - SÚMULA 33 DO STJ - FACULDADE DO CONSUMIDOR EM 

PROPOR AÇÃO NO SEU DOMICÍLIO - RENÚNCIA – INCIDÊNCIA DO CPC - 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL - DOMICÍLIO DO RÉU - LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

VIABILIDADE - POSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO - PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO E DA CELERIDADE - ART. 5,º LXXVIII, DA CF - DECISUM 

ANULADO - RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A suspensão determinada no Resp 

1.438.263-SP não abrange este Recurso, porquanto, conforme 

esclarecido pelo próprio relator (Pet no Resp 1.438.263), a ordem de 

sobrestamento atinge apenas as ações do IDEC contra o Bamerindus e 

contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, não alcançando 

este feito que se refere à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o 

Banco do Brasil (ACP n.1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12ª Vara 

Cível do Distrito Federal) (AgInt no AREsp 978.014/SP). Se o consumidor 

propõe o Cumprimento de Sentença de Ação Civil Pública em comarca 

diversa daquela em que é domiciliado, ainda que tacitamente, renuncia ao 

foro privilegiado que lhe confere o CDC. Por consequência, aplicam-se as 

normas de competência dispostas no Código de Processo Civil. 

Tratando-se de competência territorial e sendo ela relativa e não absoluta, 

é vedado o conhecimento do ofício pelo juízo, ante a vedação contida na 

Súmula 33 do STJ. Segundo precedentes do STJ, é necessária a 

liquidação da sentença genérica proferida em Ação Civil Pública para a 

definição da titularidade do crédito e do valor devido. Todavia, não há 

óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois 

isto garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da 

efetiva proteção dos direitos do consumidor.” (Ap 60734/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017). Negritei. 

Com isso, rejeito a alegação de nulidade da execução. Da ausência de 

extensão dos efeitos da sentença da Ação Civil Pública Afirma o 

Impugnante não haver elementos que legitimem a propositura da demanda 

executiva pelos poupadores, ora impugnados, que mantiveram aplicações 

fora do estado de São Paulo, bem como, alega não haver requerimento em 

petitório inicial da demanda coletiva, tampouco disposição em sentença 

que estendesse os efeitos do julgado proferido pelo Juízo paulista. Ocorre 

que há abrangência nacional da sentença proferida em Ação Civil Pública, 

reconhecida por jurisprudência do STJ, não encontrando barreira territorial 

para cumprimento do julgado, até porque se permite o ajuizamento de 

cumprimento do julgado no juízo do local de domicílio dos exequentes. 

Assim, evidencia-se que os únicos limites existentes referem-se às 

questões levantadas pelas partes e deliberadas naquele feito, conforme 

disposição do Art. 503 do CPC e jurisprudência, in verbis: “Art. 503. A 

decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites 

da questão principal expressamente decidida.” “DIREITO PROCESSUAL. 

RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART.543-C, CPC). 

DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X 

BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO 

INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS 

EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. 

IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS 

ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para 

efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de 

sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no 

foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da 

sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites 

objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para 

tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses 

metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, 

CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada 

pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados 

expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus 

efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do 

Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede 

de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa 

julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2º-A, 

caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori 

Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não 

provido”. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). Negritei. Por tal 

motivo, rejeito a preliminar arguida. Da ilegitimidade ativa Alega, ainda, o 

impugnante/executado que as Associações possuem legitimidade apenas 

para representar apenas seus associados, e os poupadores impugnados 

não são filiados ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, 

assim, não são acobertados pela decisão definitiva do juízo paulista. 

Porém, contrariamente ao afirmado pela parte executada, foi o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp nº 

1.391.198/RS, no qual entendeu que os poupadores (associados ou não 

ao Instituto) tem legitimidade ativa para proporem o cumprimento de 

sentença da ação civil pública, ceifando a controvérsia apontada pelo 

impugnante, in verbis: "AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA 

PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO 

ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 

1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). 

EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE 

OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. 
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OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código 

de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da 

Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 

1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de 

diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de 

poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por 

força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta 

de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou 

domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de 

ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu 

domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores 

detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, 

independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do 

Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida 

na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível 

da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial 

não provido.” (REsp 1391198/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,2ª 

SEÇÃO, DJe 02/09/2014). Negritei. Dessa forma, firmada a legitimidade 

ativa, rejeito a preliminar arguida pela parte impugnante. Da ilegitimidade 

passiva Prosseguindo na peça defensiva do banco HSBC Bank Brasil S.A. 

– Banco Múltiplo, este afirma a inexistência de sucessão universal do 

Banco Bamerindus do Brasil S/A, visto a pessoa jurídica deste último 

permanecer registrada ativamente perante a Junta comercial do Estado do 

Paraná, conforme Certidão do órgão juntada à ID 14530084 – Pág. 19/44, 

como também, aduz que ocorrera a aquisição parcial de ativos e passivos 

do citado banco sucedido, não abrangendo o débito para com os 

poupadores. Ainda, afirma não se aplicar a teoria da aparência, porque a 

contratação dos consumidores junto ao Banco Bamerindus do Brasil S/A 

se deu anteriormente à sucessão pelo banco devedor. Contudo, de outro 

norte é o conteúdo do contrato anexado às ID 14530084 – Pág. 94/122 e 

ID 14530094 – Pág. 1/33, tendo em vista que, mesmo dispondo sobre 

aquisição parcial dos ativos e passivos do Banco sucedido, o instrumento 

não se presta à comprovação de que as aplicações dos 

exequentes/impugnados estejam descartadas do rol elencado nos anexos 

dos instrumentos firmados entre os bancos, entendimento este amparado 

pelo E. TJMT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS 

INFLACIONÁ R I O S  –  P R E L I M I N A R  D E  S U S P E N S ÃO 

REJEITADAILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA NÃO RECONHECIDAS – 

EFICÁCIA DA SENTENÇA - ÂMBITO NACIONAL - TERMO INICIAL DOS 

JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO– JUROS 

REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA – INVERSÃO DA PROVA – ART. 6º INC. 

VIII DO CDC – APLICABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. (...) III- Na espécie, ainda que o HSBC, alegue que houve a 

compra de apenas parte dos ativos e passivos do Bamerindus, e, por 

isso, não é seu sucessor universal, não há nos autos nenhuma prova de 

que as cadernetas de poupança estejam excluídas do negócio jurídico 

celebrado entre eles, de modo que, não tendo o recorrente se 

desincumbido do ônus probatório que lhe competia, demonstrando a 

existência de fato impeditivo do direito dos agravados, não há por onde 

acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do HSBC.” [...] (TJMT. AI 

10769/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 29/01/2018). 

Outrossim, Orlando Gomes, ao lecionar sobre a proteção aos terceiros de 

boa-fé e a teoria da aparência, elenca algumas razões a aplica-los: [...] “1 

– para não criar surpresas à boa-fé nas transações do comércio jurídico; 

2 – para não obrigar os terceiros a uma verificação preventiva da 

realidade do que evidencia a aparência; 3 – para não tornar mais lenta, 

fatigante e custosa a atividade jurídica. A boa-fé nos contratos, a lealdade 

nas relações sociais, à confiança que devem inspirar as declarações de 

vontade e os comportamentos exigem a proteção dos interesses 

jurisformizados em razão da crença em uma situação aparente, que 

tomam todos como verdadeira.” (Transformações Gerais do Direito das 

Obrigações, Ver. Dos Tribs. São Paulo, 1967, p.96). Desse modo, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva. Por conseguinte à análise das 

preliminares, passo à apreciação meritória. Da fixação de termo inicial dos 

juros de mora Sobre a data inicial dos juros de mora, afirma o impugnante 

que os exequentes a fixaram erroneamente como sendo aquela da citação 

do Banco Bamerindus na ação civil pública. Ocorre que, contrariamente ao 

aduzido pela instituição bancária, é o entendimento do E. STJ ao dispor 

que os juros de mora são contados desde a data da citação do devedor 

na Ação Civil Púbica, como segue abaixo: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - 

JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO 

COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE 

CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO 

ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de 

Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a 

definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, 

estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre 

relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes 

sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em 

decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da 

Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o 

estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a 

indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites 

da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares 

individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a 

condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, 

portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a 

partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais 

que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, 

propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a 

execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser 

interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, 

em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do 

ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil 

Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e 

pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 4- Para fins de 

julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, 

com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se 

consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação 

do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta 

se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da 

mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido.” (REsp 

1370899/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014). 

Negritei. Assim, indevida a fixação dos juros de mora com base na citação 

no procedimento de liquidação de sentença, posto que acertada a 

incidência e cálculo dos exequentes a partir da citação na ação civil 

pública. Da comprovação da autenticidade da prova documental 

Prossegue o banco impugnante aduzindo que os exequentes apresentam 

extratos das contas poupança do mês de fevereiro de 1989, porém, em 

tais documentos faltam carimbos e chancelas do Banco Bamerindus, bem 

como, que o devedor não localizara em sistema qualquer requerimento 

administrativo para apresentação dos documentos, gerando dúvida quanto 

à autenticidade. Todavia, não há comprovação documental da presente 

alegação, visto não haver juntada aos autos de provas que ratifiquem que 

os exequentes/impugnados não possuam qualquer vínculo com o banco 

devedor, como telas sistêmicas, certidões, dentre outros documentos 

possíveis de juntada pelo banco devedor. De outro norte, resta possível a 

intimação dos impugnados/credores, neste momento, para que juntem aos 

autos os extratos das contas bancárias, tendo em vista que restam 

ilegíveis, por se tratar de feito físico distribuído eletronicamente neste juízo. 

Do excesso de execução Por fim, ao alegar o excesso de execução, o 

banco impugnante baseou sua afirmativa: na aplicação de índices de 

correção monetária que destoam dos oficiais, por corresponderem a 

planos econômicos subsequentes aos discutidos pelas partes; na 

inclusão de juros remuneratórios que não foram dispostos no título judicial; 

e juros moratórios fixados erroneamente na data da citação na ação civil 

pública. Ocorre que, sobre os expurgos de planos econômicos 

subsequentes, conforme julgamento do REsp nº 1314478/RS, o STJ 

sedimentou entendimento favorável à aplicação de índices de planos 

posteriores, pois permite a devida correção monetária do débito. Assim foi 

a ementa: “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 

PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS 

SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para 

efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o 

direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano 

Verão(janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a 

título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base 

de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não 

os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 

2. Recurso especial não provido.” (STJ. REsp 1314478/RS, Rel. Ministro 
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LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 

09/06/2015). Negritei. Ainda, definiu o E. TJMT ser aplicável juros 

remuneratórios somente se disposto na sentença da Ação Civil Pública e, 

conforme documentação anexa à petição inicial, a decisão do Juízo 

paulista deixou de consignar a aplicação de tais consectários, in verbis: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – JUROS REMUNERATÓRIOS - FALTA DE 

PREVISÃO NO TÍTULO - INCLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO À 

COISA JULGADA - PRECEDENTES DO STJ – NECESSIDADE DE 

AFASTAMENTO DO CÁLCULO ELABORADO PELOS EXEQUENTES – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ARBITRADO MUITO ELEVADO – 

CAUSA SEM GRANDE COMPLEXIDADE - MINORAÇÃO – RECURSO 

PROVIDO. Não é possível a incidência dos juros remuneratórios na fase 

de execução/liquidação individual de sentença coletiva, em caso como o 

dos autos, tendo em vista que tal prática redundaria em ofensa a coisa 

julgada, pois na sentença exequenda não houve condenação expressa ao 

pagamento de juros remuneratórios. Nos termos do art. 20, § 4º, o valor da 

verba honorária deve ser fixado segundo apreciação equitativa do juiz, 

baseado no grau de zelo do profissional, no lugar da prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado. Se fixado além desse patamar deve ser reduzido para um valor 

razoável e proporcional.” (AI 42520/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018). Negritei. Mais. Sobre o termo 

inicial dos juros moratórios, já foi explanado alhures a correta aplicação 

contada a partir da citação na ação civil pública, conforme julgamento do 

REsp nº 1370899/SP. Por todo o exposto, acolho parcialmente a 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença formulada por HSBC BANK 

BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO para determinar, inicialmente, a 

conversão do presente feito de Cumprimento de Sentença em Liquidação 

por arbitramento. De outra banda, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos os extratos bancários 

correspondentes às contas poupança de forma legível, bem como, cálculo 

atualizado do débito, respeitando os limites fixados na sentença coletiva e 

acórdãos. Consigna-se que, não sendo possível a digitalização legível, no 

mesmo prazo supra, a parte credora deverá promover a entrega do 

documento na Secretaria do Juízo, devendo por lá permanecer até o 

encerramento do trâmite virtual dos autos, nos termos do Art. 231, § 1º do 

Provimento 41/2016-CGJ – CNGC. Aportando a documentação ao feito e, 

tendo em vista o teor das avenças contidas no Instrumento de Acordo 

Coletivo (de um lado os órgãos de defesa dos consumidores e 

poupadores e de outro a FEBRABAN e o CONSIF), notadamente para 

colocar fim ao máximo possível de litígios judiciais, inclusive em sede de 

recursos e incidentes processuais, pela via compositiva do pagamento – 

contratos de depósito voluntário em caderneta de poupança -, e a 

consequente chancela pelo Supremo Tribunal Federal, remetam-se os 

autos ao CEJUSC para designação de audiência de tentativa de 

conciliação. Em sendo infrutífera a solenidade, intime-se a parte exequente 

para manifestar no feito, no prazo 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito. Após, tornem os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 30 de outubro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002416-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. C. J. (REQUERIDO)

 

Nesta data faço a INTIMAÇÃO do Advogado da Parte Requerente a fim de 

que providencie, em caráter de URGÊNCIA, o depósito de diligência para 

cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão expedido dos autos 

supra indicado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 82565 Nr: 3497-53.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FIRMINA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 60560 Nr: 3533-66.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALEXANDRE ROCHA DE 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parte autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão exarada pelo Senhor Meirinho na ref. 51. 

É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 68843 Nr: 11471-78.2015.811.0010

 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: CLAUDEMIR GOMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação às partes, para no prazo de 

10 (dez) dias, manifestarem-se acerca do laudo pericial e requererem o 

que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 63832 Nr: 757-59.2015.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS FELIPE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ADAILTO DELMIRO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572/O, JACQUELINE FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:23938/O

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerido, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição do requerente (ref. 49) 

e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 62727 Nr: 396-42.2015.811.0010

 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: TATIANI APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 
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OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação as partes, para no prazo de 

10 (dez) dias, manifestarem-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 93246 Nr: 2935-10.2017.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo legal, apresentar impugnação à contestação e manifestar-se acerca 

do laudo pericial. Certifico ainda que, faço remessa dos autos ao 

requerido, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do laudo 

pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 73484 Nr: 13010-79.2015.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERSONALITE SERVIÇOES DE ROTULOS 

ADESIVOS LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 93209 Nr: 2907-42.2017.811.0010

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAVARRO DA COSTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106295 Nr: 9258-31.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR JOSÉ MORANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 19478 Nr: 974-20.2006.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR REZENDE CUNHA, Cleusdete 

Texeira do Carmo Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 974-20.2006.811.0010

Código 19478

VISTOS ETC,

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe 

o valor atualizado do débito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 29 de outubro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89658 Nr: 1201-24.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR BETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos e requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 108189 Nr: 320-13.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente citada e intimada, 

não se manifestou nos autos. Certifico ainda que, faço expedir intimação 

ao exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 112670 Nr: 2444-66.2018.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE EDSON VICENTE DA SILVA, MARIA 

APARECIDA OLIVEIRA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SERAFIM SILVA - 

OAB:19.232, JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - OAB:8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA TATTINI ROSA - 

OAB:210738/SP, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 Certifico e dou fé que, a contestação/manifestação do requerido de ref. 

29 foi protocolada fora do prazo legal. Certifico ainda que, faço expedir 

intimação ao requerente, para no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86931 Nr: 5584-79.2016.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEUSINO ATAÍDE PASSOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87593 Nr: 79-73.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87494 Nr: 18-18.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO DARI NITSCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87622 Nr: 102-19.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAJES FORT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99555 Nr: 5870-23.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86926 Nr: 5580-42.2016.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÉLIA ROSA DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87908 Nr: 305-78.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A-FILIAL MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 88289 Nr: 528-31.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA DE AÇUCAR E ALCOOL S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 100241 Nr: 6271-22.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FRANCISCO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87500 Nr: 22-55.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHERTHER MARIANO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86967 Nr: 5606-40.2016.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87860 Nr: 271-06.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUMINI ENGENHARIA S.A, GUILHERME 

MARTINS DE GODOY PEREIRA, JOSÉ LUIZ DE GODOY PEREIRA, ANA 

HELENA GODOY PEREIRA DE ALMEIDA, PAULO ROBERTO DE GODOY 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca das correspondências 

devolvidas e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87439 Nr: 5829-90.2016.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROCHA RIBEIRO NETO-EPP, JOSÉ 

ROCHA RIBEIRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca das correspondências 

devolvidas e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 88259 Nr: 509-25.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91795 Nr: 2278-68.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90267 Nr: 1499-16.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. D. BATISTA - ME, WEBER DIONISIO 

BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 111263 Nr: 1765-66.2018.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MENDONÇA JAQUEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109739 Nr: 1050-24.2018.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ALEXANDRE DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 74713 Nr: 363-18.2016.811.0010

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EUNICE DE MORAES, ESPOLIO DE 

DARCY OZÓRIO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:MT 3575-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 20 (vinte) dias, apresentar as primeiras declarações (ref. 33).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87489 Nr: 15-63.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGOCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 15-63.2017.811.0010

Código: 87489

Exequente: Município de Jaciara – MT

 Executado: Porto Seguro Negócios Empreendimentos e Participações S/A

 VISTOS ETC,

Município de Jaciara – MT ajuizou “Ação De Execução Fiscal” em face de 

Porto Seguro Negócios Empreendimentos e Participações S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos, nos termos da lei 6.830/1980.

O exequente à ref. 23 manifestou pela extinção da execução ante o 

pagamento integral da dívida executada.

É o necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida 

executada, conforme evola a manifestação do exequente à ref. 23.

Com efeito, a extinção do feito executivo é medida que se impõe na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 272 de 621



espécie.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando

(...)

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com baixa na 

distribuição.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 06 de Julho de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87914 Nr: 311-85.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLOR DE LOTUS EMPREENDIMENTOS LTDA 

EPP, ANA CLAUDIA GUTIERREZ OLIVEIRA R. DALEFFE, ALINIA MARIA 

GUTIERREZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 311-85.2017.811.0010

Código: 57914

 VISTOS ETC,

Município de Jaciara-MT ajuizou “Ação De Execução Fiscal” em face de 

Alinia Maria Gutierrez de Oliveira e outro, todos devidamente qualificados 

nos autos, nos termos da lei 6.830/1980.

O exequente à ref. 27, manifestou pela extinção da execução ante o 

pagamento integral da dívida executada.

É o necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida 

executada, conforme evola a manifestação do exequente à ref. 27.

Com efeito, a extinção do feito executivo é medida que se impõe na 

espécie.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 03 de Julho de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 111280 Nr: 1780-35.2018.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMILDO FERREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos e requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 111245 Nr: 1751-82.2018.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR JOSÉ GOMES - MEI, LINDOMAR 

JOSÉ GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 110869 Nr: 1586-35.2018.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURIDES ROMEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87482 Nr: 11-26.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 54865 Nr: 3295-81.2013.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Vistos.

Ante a certidão apresentada às fls. 163, redesigno audiência de instrução 

e julgamento para o dia 06 de novembro de 2018, às 15h30min.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Ás providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 47350 Nr: 2504-83.2011.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO REIS E CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Gama Filho - 

OAB:MT0013444O

 Vistos.

Ante a certidão apresentada às fls. 134, redesigno audiência de instrução 

e julgamento para o dia 06 de novembro de 2018, às 16h30min.
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Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Ás providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 93388 Nr: 3002-72.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06/12/2018 às 14h00min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002115-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT0005950S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002115-37.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 

LTDA VISTOS ETC. Considerando a impossibilidade do reclamante em 

comparecer na audiência designada nos autos para tentativa de 

conciliação entre as partes, devidamente justificado, determino seja 

designada nova data para realização do ato, conforme pauta da 

conciliadora, intimando-se as partes em seguida. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000965-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA CRISTINA DE FRANCA TAVARES (REQUERENTE)

CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. DE AMORIM MADEIRAS - ME (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: ILEONILSON RODRIGUES OAB: MT0011602A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/12/2018 Hora: 08:20 , 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: 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)

 

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: 

12/12/2018 Hora: 10:40 , 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-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)

 

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: LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB: MT23615/O 

Endereço: desconhecido Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU 

OAB: MT0011683A Endereço: AV POTIGUARAS, 901, 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: 10:50 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001194-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB: MT0019194A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/12/2018 Hora: 08:30 , 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 
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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: 1002262-63.2018.8.11.0010

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:

ROSANE ARAGAO DE SOUZA (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: 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: 

13/12/2018 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000457-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000457-75.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JUCELI SOARES PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por JUCELI SOARES PEREIRA, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que é cliente da parte ré 

na modalidade de linha pré-paga, desconhecendo o débito lançado pela 

parte reclamada que, originou a inclusão de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, requerendo assim indenização de danos morais e 

declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em 

contestação, alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de desistência da parta autora, de inversão do ônus da 

prova e de ausência de documento indispensável a propositura da ação, 

afirmando no mérito que houve a comprovação da contratação do plano 

pela parte autora, afirmando ainda que não há dever de indenizar, haja 

vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao 

final pela condenação da parte autora nas penas de litigante de má-fé e 

pedido contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Tenho que 

não deve prosperar a preliminar de impossibilidade de desistência, vez 

que a hipótese trazida nos autos não se enquadra naquela descrita no 

Enunciado FONAJE 90, bem como, não há qualquer pedido da parte autora 

nesse sentido, motivo pelo qual tal preliminar deve ser rejeitada. Rejeito a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, vez que, 

conforme se infere dos autos, já houve anterior decisão deste juízo, 

deferindo tal inversão, a qual encontra-se lançada no ID 12443443, haja 

vista o reconhecimento da condição de hipossuficiência do consumidor, 

ora parte reclamante. Ainda, tenho que as preliminares de ausência de 

documentos indispensáveis a propositura da ação, em especial o extrato 

dos órgãos de proteção ao crédito e comprovante de endereço, devem 

ser rejeitadas, tendo em vista que tais documento apresentam 

informações verossímeis. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte 

ré se deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se 

que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, a realização de diversos pagamentos pela parte 

autora, bem como, a suposta prestação do serviço, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, em especial a contratação de plano 

telefônico “pós-pago” ou “controle”, se descuidando de provar o alegado 

na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Ademais, 

se houve a migração do plano realizado pela parte autora, deveria a parte 

ré trazer aos autos a comprovação de tal migração, seja através de 

contrato ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse 

particular. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, 

pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de 

seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 
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omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange 

a pretensão contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a 

mesma deve ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não 

conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas 

alegações, passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços 

pela parte autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos 

autos. Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a 

improcedência do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na 

presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida providencie a 

exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Determino 

ainda, que a Secretaria deste Juizado Especial, providencie a habilitação 

do Patrono da parte reclamada (FILINTO CORRÊA DA COSTA JUNIOR - 

OAB/MT 11.264), nos termos requeridos na audiência de conciliação, com 

posterior intimação da r. sentença. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILZA GARCIA DOS SANTOS (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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. 15801118 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000088-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILIANE DOURADO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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))

 

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. 16238647 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002735-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILCA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (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: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/12/2018 Hora: 08:00 , 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: 1000443-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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TAMIRES LORENA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000443-91.2018.8.11.0010. REQUERENTE: TAMIRES LORENA DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, cumulada com indenização de danos morais e materiais proposta 

por TAMIRES LORENA DE SOUZA, em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S.A. Relata a parte autora que nunca realizou qualquer contratação de 

serviços junto a parte reclamada, que justificassem os débitos lançados 

nos órgãos de proteção ao crédito, afirmando se tratar de cliente na 

modalidade pré-pago, requerendo assim a declaração de inexistência do 

débito, bem como, indenização de danos morais. Tutela antecipada 

indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar 

de ausência de documento indispensável a propositura da ação, 

afirmando no mérito que há vínculo entre as partes, ao passo que inexiste 

o dever de indenizar, bem como, que não há qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando pela condenação da parte autora nas penas de 

litigância de má-fé e pedido contraposto. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova, vez que, conforme se infere dos autos, já houve anterior 

decisão deste juízo, deferindo tal inversão, a qual encontra-se lançada no 

ID 13122308, haja vista o reconhecimento da condição de hipossuficiência 

do consumidor, ora parte reclamante. Ainda, tenho que a preliminar de 

ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação, em 

especial o extrato dos órgãos de proteção ao crédito, deve ser rejeitada, 

tendo em vista que tal documento apresenta informações verossímeis. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer contratação nesse 

sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte ré se 

deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Em que pese as 

alegações da parte autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica 

com a parte ré, que ensejasse a realização da cobrança, esta última 

conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre 

as partes, conforme se infere do contrato firmado entre as partes, trazido 

aos autos com a contestação. Analisando detidamente os autos, verifico 

do contrato trazido nos autos no ID 14134548, deve ser reconhecido, vez 

que demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre 

as partes, sendo anuído pela parte reclamante, a contratação de plano de 

internet na modalidade “SMARTVIVO CONTROLE 500MB”. Ora, da simples 

análise dos documentos juntados nos autos, é possível se inferir a olho 

nu, que a assinatura aposta no contrato pertence a parte autora, bem 

como, consta a juntada de seus documentos pessoais. Outrossim, a parte 

reclamante não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, bem como, não 

demonstrou a realização do pagamento dos débitos discutidos nestes 

autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a existência dos 

débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos das 

faturas, as quais encontra-se anexadas nos autos. Desta forma, restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de 

fato, a parte autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a 

cobrança devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada entre as partes e, que as 

cobranças dos valores pela parte reclamada se deram em razão de 

efetiva adesão da parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II 

do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive contrato assinado pela parte autora, a existência da 

relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente 

litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que 

dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de 

Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a presente demanda 

afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, 

que autorizasse a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito 

ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da 

parte reclamada, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a 

reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando se tratar de 

dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos 

que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta clara a 

alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência da 

relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido contraposto formulado na presente 

demanda deve ser acolhido uma vez que a parte requerida logrou êxito em 

demonstrar não apenas a origem do débito, mas também a inadimplência 
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da parte requerente. DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA 

Rejeito o pedido, ante a desnecessidade de perícia, vez que dos 

documentos acostados nos autos é possível se inferir a existência de 

relação entre as partes, ou seja, o conjunto probatório dos altos possibilita 

a identificação da relação havia entre a parte autora e a parte ré. 

Ademais, o contrato juntado nos autos e, assinado pela parte autora, 

possibilita inferir a olho nu, a semelhança da assinatura, se comparado 

aos demais documentos assinados por ela nos autos. Eis o entendimento 

da e. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - 

APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente alega na inicial que teve seu 

nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, declara que 

desconhece a divida negativada e nega a relação jurídica, o que, 

novamente se repete em sede de recurso inominado. De outro lado, a 

Recorrida apresentou, na contestação, contrato devidamente assinado 

pelo Recorrente juntamente com faturas, a não configurar nem de longe a 

possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. É possível perceber a 

semelhança comparando a assinatura do RG e procuração, com a 

assinatura presente no contrato apresentado pelo Recorrido na 

contestação. A sentença de improcedência proferida pelo juízo 

monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que comprovada a 

legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 0035426-94.2017.811.0002 - 

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes - Data do Julgamento: 

13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO DE MATO GROSSO) 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial 

e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a 

parte requerente a pagar à parte requerida a importância de R$ 208,71 

(duzentos e oito reais e setenta e um centavos), devidamente atualizado 

pelo INPC a partir do respectivo vencimento, com incidência de juros legais 

de 1% a.m. a partir da citação, declarando extinto o feito com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena de 

litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da 

causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, 

condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 

114 do FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001115-36.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

QUEDIMA BENICIO MARTINS (EXEQUENTE)

TIAGO RODRIGO ZENKNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARCIO VAREIRO OAB - MT15287-B (ADVOGADO(A))

GABRIELLE SOARES DE LIMA OAB - MT23341/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(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. 16238443 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GRASIMAR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000296-65.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GRASIMAR FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, cumulada com indenização de danos morais e materiais proposta 

por GRASIMAR FERREIRA DE SOUZA, em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S.A. Relata a parte autora que nunca realizou qualquer 

contratação de serviços junto a parte reclamada, que justificassem os 

débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, afirmando se tratar 

de cliente na modalidade pré-pago, requerendo assim a declaração de 

inexistência do débito, bem como, indenização de danos morais. Tutela 

antecipada indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova e de 

ausência de documento indispensável a propositura da ação, afirmando 

no mérito a impossibilidade de inversão do ônus da prova, que há vínculo 

entre as partes, ao passo que inexiste o dever de indenizar, bem como, 

que não há qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela 

condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé e pedido 

contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar 

de impossibilidade de inversão do ônus da prova, vez que, conforme se 

infere dos autos, já houve anterior decisão deste juízo, deferindo tal 

inversão, a qual encontra-se lançada no ID 12792949, haja vista o 

reconhecimento da condição de hipossuficiência do consumidor, ora parte 

reclamante. Da mesma forma, tenho que a preliminar de ausência de 

documentos indispensáveis a propositura da ação, em especial o extrato 

dos órgãos de proteção ao crédito, deve ser rejeitada, tendo em vista que 

tal documento apresenta informações verossímeis. Ainda, tenho que a 

preliminar de ausência de documentos indispensáveis a propositura da 

ação, em especial o comprovante de residência, deve ser rejeitada, tendo 

em vista que consta certificado nos autos que a parte autora reside nesta 

comarca. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

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

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 
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termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer contratação nesse 

sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte ré se 

deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Em que pese as 

alegações da parte autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica 

com a parte ré, que ensejasse a realização da cobrança, esta última 

conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre 

as partes, conforme se infere do áudio da ligação travada pelas partes, 

trazido aos autos com a contestação. Analisando detidamente os autos, 

verifico que o áudio trazido nos autos no ID 13853280, deve ser 

reconhecido, vez que demonstra claramente que houve realização de 

negócio jurídico entre as partes, sendo anuído pela parte reclamante, após 

a confirmação de TODOS os seus dados pessoais, a contratação de 

plano telefônico na modalidade “CONTROLE”. Outrossim, a parte 

reclamante não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, bem como, não 

demonstrou a realização do pagamento dos débitos discutidos nestes 

autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a existência dos 

débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos das 

faturas, as quais encontra-se anexadas nos autos. Desta forma, restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de 

fato, a parte autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a 

cobrança devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada entre as partes e, que as 

cobranças dos valores pela parte reclamada se deram em razão de 

efetiva adesão da parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II 

do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive áudio da ligação realizada junto a parte autora, a 

existência da relação comercial e débito entre os litigantes. Nesse sentido, 

transcrevo o seguinte julgados da Turma Recursal do Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO 

JURÍDICO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA FONOAUDIOLÓGICA - NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE - 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em incompetência dos juizados 

especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia 

fonoaudiológica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi 

suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados 

Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, 

como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 2. Tendo a parte 

recorrida apresentado o áudio de ligação telefônica que comprova a 

existência de relação jurídica entre as partes, resta afastada a alegação 

de fraude. 3. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito 4. Havendo 

dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o 

pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida. 

5. Não havendo demonstração da fraude alegada, não há se falar em 

inexistência de débito e danos morais. 6. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 781400920168110001/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 

18/10/2017) Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência 

de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de 

litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória alteração na 

realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à 

sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. 

A parte reclamante ingressou com a presente demanda afirmando não 

possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse 

a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de 

danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, 

que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com 

seu ônus probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente 

contraída, inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a 

existência junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já 

que a parte reclamante indica a inexistência da relação jurídica 

devidamente comprovada nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta encontra-se no 

agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas obrigações 

induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013). DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido 

contraposto formulado na presente demanda deve ser acolhido uma vez 

que a parte requerida logrou êxito em demonstrar não apenas a origem do 

débito, mas também a inadimplência da parte requerente. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial e JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte 

requerente a pagar à parte requerida a importância de R$ R$107,97 (cento 

e sete reais e noventa e sete centavos), devidamente atualizado pelo INPC 

a partir do respectivo vencimento, com incidência de juros legais de 1% 

a.m. a partir da citação, declarando extinto o feito com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena de 

litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da 

causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, 

condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 

114 do FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001889-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT0005950S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 
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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: MARCELO JOVENTINO COELHO OAB: MT0005950S Endereço: 

desconhecido e Intimação/Citação do Promovido através de seu i. patrono 

(a) Dr (.ª) Advogado: JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA OAB: 

MT0006910A-N Endereço: Av Getúlio Vargas, 1397, sala 402 , Goiabeiras, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78095-446 , para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 28/11/2018 Hora: 13:00 , 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)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002115-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT0005950S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (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: MARCELO JOVENTINO COELHO OAB: MT0005950S Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

28/11/2018 Hora: 13:10 , 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: 1002270-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BATISTA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

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: 13/12/2018 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BERNARDO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000377-14.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARLENE BERNARDO BRITO 

REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer, cumulada com indenização de danos morais e 

materiais proposta por MARLENE BERNARDO BRITO, em desfavor de 

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA. Relata a parte autora que 

nunca realizou qualquer contratação de serviços junto a parte reclamada, 

que justificassem os débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como, 

indenização de danos morais. Liminar indeferida. Em contestação alega a 

parte reclamada, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando 

no mérito que há vínculo entre as partes, ao passo que inexiste o dever de 

indenizar, bem como, que não há qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando pela improcedência da ação. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, haja 

vista a existência de relação jurídica entre as partes, ao passo que há 

apontamento negativo do nome da parte autora junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, realizado pela parte ré, objeto da presente lide. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer contratação nesse 

sentido, afirmando tratar de negativação indevida. Em que pese as 

alegações da parte autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica 

com a parte ré, que ensejasse a realização da cobrança e o apontamento 
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negativo, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de 

negócio jurídico entre as partes, conforme se infere do contrato de 

financiamento firmado entre as mesmas, trazido aos autos com a 

contestação. Analisando detidamente os autos, verifico do contrato 

trazido nos autos no ID 13203551, deve ser reconhecido, vez que 

demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre as 

partes, sendo anuído pela parte reclamante, que assinou o contrato e 

apresentou seus documentos pessoais. Ora, da simples análise dos 

documentos juntados nos autos, é possível se inferir a olho nu, que a 

assinatura aposta no contrato pertence a parte autora, bem como, consta 

a juntada de seus documentos pessoais. Outrossim, a parte reclamante 

não trouxe nos autos qualquer documento capaz de desconstituir as 

sólidas argumentações da parte ré, bem como, não demonstrou a 

realização do pagamento dos débitos discutidos nestes autos. Por seu 

turno a parte requerida demonstrou a existência dos débitos e da 

contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos dos débitos, os 

quais encontra-se anexados nos autos. Desta forma, restou comprovada 

a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte 

autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança 

devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças dos 

valores pela parte reclamada se deram em razão de efetiva adesão da 

parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive contrato de contrato de financiamento assinado pela 

parte autora, a existência da relação comercial e débito entre os litigantes. 

Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou 

indevida pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano 

material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para 

que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de 

causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé 

pela parte autora, frente à notória alteração na realidade dos fatos, nos 

termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos 

termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. A parte reclamante 

ingressou com a presente demanda afirmando não possuir qualquer 

relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse a cobrança de 

tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo 

abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, que ensejou a 

inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, 

compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com seu ônus 

probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente contraída, 

inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a existência 

junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte 

reclamante indica a inexistência da relação jurídica devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte autora, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013). DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Rejeito o 

pedido, ante a desnecessidade de perícia, vez que dos documentos 

acostados nos autos é possível se inferir a existência de relação entre as 

partes, ou seja, o conjunto probatório dos autos possibilita a identificação 

da relação havia entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o contrato 

juntado nos autos e, assinado pela parte autora, possibilita inferir a olho 

nu, a semelhança da assinatura, se comparado aos demais documentos 

assinados por ela nos autos. Eis o entendimento da e. Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 

0035426-94.2017.811.0002 - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes - Data do Julgamento: 13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO 

DE MATO GROSSO) DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

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

Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé 

no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser 

revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a 

parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002758-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (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: SILVANA PACHECO LEAL OAB: MT0003714A Endereço: 

desconhecido , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-42.2018.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

ROZANE SOUZA PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA OAB - MT15784/O (ADVOGADO(A))

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT10350/O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAIMUNDO ESTEVES OAB - MT0007255A (ADVOGADO(A))

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000304-42.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ROZANE SOUZA PEREIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS 

SERV DE JACIARA, MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009. Trata-se de ação de concessão de aposentadoria 

especial, com pedido de indenização por danos morais proposta por 

ROZANE SOUZA PEREIRA RODRIGUES, em face de MUNICÍPIO DE 

JACIARA – MT e PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE 

JACIARA. Relata a parte autora que é servidora pública municipal, tendo 

requerido aposentadoria especial junto a PREV-JACI, o qual fora negado 

em virtude da ausência do laudo PPP (Perfil Profissiográfico 

Previdenciário) e LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais), 

requerendo ao final que a primeira parte ré seja compelida em fornecer os 

citados laudos, bem como, compensá-la pelos danos ocasionados ante a 

ausência dos mesmos. Pleiteia ainda a concessão de tutela de evidência 

para a concessão de Aposentadoria Especial. Tutela de urgência 

indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar 

de incompetência do juizado especial cível para o processamento da 

causa, em vista da complexidade da causa, afirmando no mérito que a 

parte ré não comprovou sua condição especial, pugnando pela 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Assim sendo, a competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado 

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. Resta 

evidente e incontestável a necessidade de realização de perícia, 

elaborada com todas as formalidades legais para avaliar se a parte autora 

preenche os requisitos para concessão da aposentadoria especial, o que 

é impossível de ser aferido apenas com os documentos trazidos ao 

processo. A propósito, tal matéria exige-se, necessariamente, dilação 

probatória capaz de tornar a prova a ser produzida, pericial, complexa a 

este singelo juizado especial, motivo pelo qual se mostra inadequada a via 

eleita. A rigor, resta patente a complexidade da demanda, causando a 

impossibilidade do processamento do feito nos Juizados Especiais, uma 

vez que violaria as diretrizes de celeridade e simplicidade previstas nas 

Leis 9.099/95 e 12.153/2009. Dessa forma, não se vislumbra a 

continuidade do procedimento sem que haja o desrespeito aos princípios 

do contraditório e da ampla defesa, já que tal medida é indispensável para 

fins de abertura de oportunidade de defesa para as partes reclamadas, 

com detalhada instrução e contraditório exaustivo, a fim de ser formar uma 

opinião justa e segura sobre a lide. Nesse sentido: CIVIL - PROCESSUAL 

CIVIL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - MATÉRIA QUE SE REVELA 

COMPLEXA - NECESSIDADE DE PERÍCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SER 

EXAMINADA PELO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 1. Incompetente mostra-se 

o Juizado Especial Cível, quando a complexidade da causa, que nunca 

está ligada à qualidade do direito, mas à dificuldade de sua demonstração, 

revela-se, não podendo a questão ser resolvida, sem a realização de 

perícia de engenharia. 2. Recurso conhecido, preliminar de incompetência 

do Juizado Especial Cível, suscitada de ofício, acolhida, sentença cassada 

para declarar extinto o processo, sem julgamento do mérito.” (APELAÇÃO 

CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20031110037136ACJ DF. Registro do 

Acórdão Número: 208605. Data de Julgamento: 02/03/2005. Órgão 

Julgador: Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF. Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA. Publicação no DJU: 

31/03/2005 Pág. : 105). Com efeito, o legislador infraconstitucional buscou, 

com os Juizados Especiais, criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, e assim estabeleceu, 

no artigo 3º. da lei 9.099/95, que sua competência para conciliação, 

processo e julgamento alcança as causas cíveis de menor complexidade, 

significando que, aquelas causas em que se exige a necessidade de 

perícia complexa para o desate da questão, estariam subtraídas ao seu 

alcance. Sabe-se que a aferição da complexidade da causa leva em 

consideração não o direito material discutido, mas o objeto da prova, 

consoante orienta o Enunciado nº 54 do FONAJE: “A menor complexidade 

da causa, para fixação da competência, é aferida pelo objeto da prova e 

não em face do direito material”. Dessa forma, concluo por incompetente o 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a lide, ante a 

necessidade dos fatos controvertidos serem submetidos a exame pericial, 

desarmônico com o procedimento disciplinado pela Lei nº 9.099/95. Ante o 

exposto, ACOLHO a preliminar de INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste 

Juizado Especial para processar e julgar o feito, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem julgamento de mérito, nos termos do 

que dispõe o inc. II do art. 51 da lei n.º 9.099/95, c/c art. 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-85.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ALEXANDRE RICO MARRAFON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (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 JACIARA DECISÃO Processo: 

1000769-85.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ANDRE ALEXANDRE RICO 

MARRAFON REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos e etc, Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração oposto por VIVO S.A. contra sentença proferida 

no presente feito, que lhe move ANDRE ALEXANDRE RICO MARRAFON. 

Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Verifico que as razões do embargo 

revelam o inconformismo da parte com a sentença que julgou parcialmente 

procedente a demanda, condenando-a em indenizar a parte embargada, 

pelo ato ilícito consistente na troca de titularidade da linha telefônica, apto 

a caracterizar falha na prestação do serviço e, ensejar a reparação por 

danos morais, não reconhecendo sua tese defensiva, sustentada na peça 

de resistência. Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que 

fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar 

rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se compadece com 

o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa 

de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais 

apropriada ao caso concreto. Friso, uma vez mais, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 
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ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) Logo, em relação ao 

embargo da parte demandada mostra-se imperativo pela declaração de 

que o presente é manifestamente descabido, porquanto, como dito acima, 

não objetiva aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o meio 

impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Assim, não vislumbro a existência 

dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando a parte 

Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do 

recurso previsto em Lei. Diante do exposto, NÃO acolho os embargos de 

declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000190-06.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FRANCISCO DOS SANTOS 

SOUSA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com 

indenização de danos morais e materiais proposta por FRANCISCO DOS 

SANTOS SOUSA, em desfavor de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS. Relata a parte autora que teve o nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, vez que inexiste relação jurídica entre as partes, requerendo 

assim a declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de 

danos morais. Tutela de urgência indeferida. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de inépcia da inicial, afirmando no mérito 

que há vínculo entre as partes, tendo em vista a cessão de créditos, não 

havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando pela improcedência da ação. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial, vez que todos os documentos e fatos necessários para o deslinde 

da causa encontram-se presentes na inicial Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer relação jurídica com a mesma. No caso em 

tela, de acordo com a prova dos autos, houve de fato uma cessão de 

crédito do credor original, que transferiu a titularidade do crédito à 

instituição demandada neste feito. A figura jurídica da cessão de crédito é 

admitida pelo ordenamento jurídico pátrio e dispensa a anuência do 

devedor. Nesses termos, há de se reconhecer a legitimidade do débito, 

bem como o vínculo entre as partes. A parte reclamada juntou nos autos 

“DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO” (ID 13478864), firmado entre o 

cedente (Banco do Brasil) e a parte ré, bem como, especifica à dívida 

cedida, conforme se infere dos documentos trazidos nos ID 13478868. 

Ademais, verifico do documento anexado no ID 13478868, que a parte 

autora realizou a contratação de “crédito parcelado – CDC” na data de 

07.08.2015, no valor originário de R$ 1.555,67, o qual fora creditado na 

conta da parte autora (Agencia credito: 4097 ULIANOPOLIS - Conta 

credito: 000020955), não havendo notícias de seu adimplemento. 

Outrossim, na impugnação, a própria parte autora não nega a existência 

de relação jurídica e a contratação do crédito parcelado junto ao cedente 

(Banco do Brasil), apenas se limitando a afirmar que não há contrato entre 

a parte autora e parte ré, ou seja, não nega a existência do débito 

originário que deu origem a cessão. No que se refere a cessão de 

créditos, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a 

ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar 

o devedor do cumprimento da obrigação, bem como, não obsta o credor 

de exercer seus direitos para o recebimento do crédito, nesse sentido: 

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. 

IRRESIGNAÇÕES SUMBETIDAS AO CPC/73. EFICÁCIA DE CESSÃO DE 

CRÉDITO REALIZADA SEM NOTIFICAÇÃO AO CEDIDO. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE 

COBRANÇA DA DÍVIDA E PROMOÇÃO DE ATOS NECESSÁRIOS À 

PROTEÇÃO/REALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PROTESTO E INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS NEGATIVOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. 

IRRELEVÂNCIA. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (RECURSO ESPECIAL 

Nº 1.604.899 - SP (2016/0129945-7, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

Segunda Seção, DJe 12/4/2018); AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO. EFEITOS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA 

COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. Consoante entendimento 

pacificado no âmbito da eg. Segunda Seção, a ausência de notificação da 

cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento 

da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se 

inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito. (AgRg nos EREsp 
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1.482.670/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 

24/9/2015); AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO 

MANTIDA. AFRONTA AOS ARTS. 282, 283 E 458, II, DO CPC. OFENSA AO 

ART. 290 DO CC. REGULAR CITAÇÃO. CIÊNCIA. CESSÃO EFICAZ. 

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO 

NEGADO. (...) 2. Havendo regular citação do devedor inadimplente, 

acarretando sua inequívoca ciência daquele a quem deve pagar, não há 

que se falar em ineficácia da cessão de crédito a fim de eximi-lo do 

cumprimento da obrigação. Precedente. (AgRg no REsp 1183255/MT, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 17/10/2012) 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO 

DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE 

DA DÍVIDA. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO. CIÊNCIA DA CESSÃO. 

AGRAVO IMPROVIDO. 1. O objetivo da notificação prevista no artigo 290 

do Código Civil é informar ao devedor quem é o seu novo credor, a fim de 

evitar que se pague o débito perante o credor originário, impossibilitando o 

credor derivado de exigir do devedor a obrigação então adimplida. 2. A 

falta de notificação não destitui o novo credor de proceder aos atos que 

julgar necessários para a conservação do direito cedido. 3. A partir da 

citação, a parte devedora toma ciência da cessão de crédito e daquele a 

quem deve pagar. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

104.435/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 18/12/2014) 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito 

não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. II - Isso 

não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a 

notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de 

cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na 

ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão 

de crédito e daquele a quem deve pagar. III - O objetivo da notificação é 

informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser 

dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas 

consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado 

a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. 

Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as 

exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores 

à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da 

cobrança (inteligência do artigo 294 do CC/02). IV - Recurso Especial a 

que se nega provimento. (REsp 936.589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

Terceira Turma, DJe 22/2/2011) No mesmo sentido tem se posicionado o e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: APELAÇÃO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

- CESSÃO DE CRÉDITO - FALTA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR - ATO 

QUE NÃO O DESOBRIGA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E NEM 

IMPEDE O CREDOR DE PROCEDR COM OS ATOS PRÓPRIOS À BUSCA DO 

SEU CRÉDITO - AFASTAMENTO DA MULTA E DO ALEGADO CARÁTER 

PROTELATÓRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORQUANTO FORAM 

OPOSTOS EM RAZÃO DA OMISSÃO REALMENTE VERIFICADA NA 

SENTENÇA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE. Quanto a falta de notificação ao devedor, da 

cessão de crédito e da possibilidade da negativação do nome pelo 

cessionário, em razão da dívida não honrada, a recente orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "a 

ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar 

o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro 

do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito". (AgInt 

no AREsp 1156325/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018). A oposição 

de Embargos de Declaração contra a sentença, em razão da presença de 

um ou de todos os vícios descritos pelo art. 1.022, do novo CPC, afasta a 

conclusão de se tratar de Embargos de Declaração protelatórios. (Ap 

40861/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018) 

A parte requerente deixou de trazer qualquer contraponto às provas 

apresentadas pela parte ré cessionária do crédito. Assim, a dívida e 

negativação é legítima, descabe, portanto, o pleito de indenização por 

danos morais. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. A 

propósito, averbem-se julgados pertinentes: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. DÍVIDA OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO. DÉBITO CUJA 

ORIGEM RESTOU DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005143847, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em 

26/03/2015)”. Destarte, não se verificando a ocorrência de qualquer 

conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JESUS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINAN-CRED ASSESSORIA INTERMEDIACAO E CONSULTORIA 

FINANCEIRA LTDA - 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 carta Precatória devolvida no id n. 

16260510

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 113637 Nr: 2832-66.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDILAINE APARECIDA MARTINS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FIDELIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O0, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o atestado médico apresentado pelo querelado 

concedeu o seu afastamento pelo prazo de 3 (três) dias, sem que fosse 

lançado no mesmo o CID.

Desta forma, DEFIRO o requerimento da parte querelante para 

DETERMINAR que seja oficiado ao médico subscritor do atestado, para 

que o mesmo aponte o CID que motivou o afastamento do querelado, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de crime de desobediência.

Sem prejuízo da medida acima, DETERMINO desde já que seja redesignada 

audiência preliminar, nos termos da Cota Ministerial.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000382-36.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IZAIAS EDUARDO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Trata-se de ação de 

declaratória, cumulada com indenização de danos morais proposta por 

IZAIAS EDUARDO DA SILVA, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. 

Atento ao poder geral de cautela, considerando a contradição observada 

no doc. de ID 12176658 - p. 1 (intitulado "SPC SERASA") no que se refere 

ao número informado de "Registro de SPC: 2", enquanto consta 

visivelmente apenas um apontamento negativo naquele extrato, 

notadamente o que se discute nos autos, salvo melhor juízo, bem como a 

informação da "Última Ocorrência: 03/2016", havendo indícios, portanto, de 

negativação anterior, que importaria, a princípio, aplicabilidade da Súmula 

385 do STJ ao caso, opino pela conversão do julgamento em diligência 

para intimação da parte reclamante a apresentar o original completo do 

citado documento, depositando-o em Secretaria, uma vez que nele consta 

página "1 de 2" no canto inferior esquerdo, ou, não sendo possível, 

documento bastante a comprovar os registros lançados contra si até a 

data daquela consulta (05/02/2018), tudo no prazo de 10 (dez) dias. 

Outrossim, faculto a parte reclamada, trazer aos autos consulta detalhada 

dos registros dos órgãos de proteção ao crédito, em nome da parte 

reclamante, no prazo supra assinalado. Decorrido o prazo e não cumprida 

a determinação, opino seja oficiado o respectivo órgão expedidor a 

informar os registros lançados contra o consumidor, se possível, até a 

data de 05/02/2018, para averiguação. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo VISTOS, ETC. HOMOLOGO, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de decisão 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002737-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SKALEY DOUGLAS SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002737-19.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SKALEY DOUGLAS 

SANTANA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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. 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. 

Ademais, 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 ou nascimento, 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 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE RODRIGUES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000295-80.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IVANETE RODRIGUES GOMES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de 

Reclamação proposta por IVANETE RODRIGUES GOMES, que move em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. A parte reclamante requereu a 

DESISTÊNCIA da ação, conforme se infere da petição lançada no 

movimento de ID 15824895. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 
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Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001176-91.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GALOPPINI FELIX OAB - PR46981 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001176-91.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE ARNALDO HENRIQUE 

DA SILVA REQUERIDO: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES Vistos e 

etc, Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por SERCOMTEL 

S.A. – TELECOMUNICAÇÕES contra sentença proferida no presente feito, 

que lhe move JOSÉ ARNALDO HENRIQUE DA SILVA. Consoante ao 

embargo da parte ré, por discordar com a fundamentação declinada na 

sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do 

juízo prolator. Verifico que as razões do embargo revelam o 

inconformismo da parte com a sentença que julgou parcialmente 

procedente a demanda, condenando-a em indenizar a parte embargada, 

pela inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, não 

reconhecendo sua tese de conexão com os demais processos aviados 

pela parte adversa, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, NÃO 

acolho os embargos de declaração opostos. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se 

as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001174-24.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GALOPPINI FELIX OAB - PR46981 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001174-24.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE ARNALDO HENRIQUE 

DA SILVA REQUERIDO: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES Vistos e 

etc, Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por SERCOMTEL 

S.A. – TELECOMUNICAÇÕES contra sentença proferida no presente feito, 

que lhe move JOSÉ ARNALDO HENRIQUE DA SILVA. Consoante ao 

embargo da parte ré, por discordar com a fundamentação declinada na 

sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do 

juízo prolator. Verifico que as razões do embargo revelam o 

inconformismo da parte com a sentença que julgou parcialmente 

procedente a demanda, condenando-a em indenizar a parte embargada, 

pela inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, não 

reconhecendo sua tese de conexão com os demais processos aviados 

pela parte adversa, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 
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imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, NÃO 

acolho os embargos de declaração opostos. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se 

as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001173-39.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GALOPPINI FELIX OAB - PR46981 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001173-39.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE ARNALDO HENRIQUE 

DA SILVA REQUERIDO: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES Vistos e 

etc, Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por SERCOMTEL 

S.A. – TELECOMUNICAÇÕES contra sentença proferida no presente feito, 

que lhe move JOSÉ ARNALDO HENRIQUE DA SILVA. Consoante ao 

embargo da parte ré, por discordar com a fundamentação declinada na 

sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do 

juízo prolator. Verifico que as razões do embargo revelam o 

inconformismo da parte com a sentença que julgou parcialmente 

procedente a demanda, condenando-a em indenizar a parte embargada, 

pela inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, não 

reconhecendo sua tese de conexão com os demais processos aviados 

pela parte adversa, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, NÃO 

acolho os embargos de declaração opostos. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001177-76.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GALOPPINI FELIX OAB - PR46981 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001177-76.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE ARNALDO HENRIQUE 

DA SILVA REQUERIDO: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES Vistos e 

etc, Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por SERCOMTEL 

S.A. – TELECOMUNICAÇÕES contra sentença proferida no presente feito, 

que lhe move JOSÉ ARNALDO HENRIQUE DA SILVA. Consoante ao 

embargo da parte ré, por discordar com a fundamentação declinada na 

sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do 

juízo prolator. Verifico que as razões do embargo revelam o 

inconformismo da parte com a sentença que julgou parcialmente 

procedente a demanda, condenando-a em indenizar a parte embargada, 

pela inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, não 

reconhecendo sua tese de conexão com os demais processos aviados 

pela parte adversa, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 287 de 621



merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, NÃO 

acolho os embargos de declaração opostos. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se 

as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002764-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002764-02.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CLAUDECI DOS SANTOS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. 1. CITE-SE 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: 1000769-85.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ALEXANDRE RICO MARRAFON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000769-85.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ANDRE ALEXANDRE RICO 

MARRAFON REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos e etc, Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração oposto por VIVO S.A. contra sentença proferida 

no presente feito, que lhe move ANDRE ALEXANDRE RICO MARRAFON. 

Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Verifico que as razões do embargo 

revelam o inconformismo da parte com a sentença que julgou parcialmente 

procedente a demanda, condenando-a em indenizar a parte embargada, 

pelo ato ilícito consistente na troca de titularidade da linha telefônica, apto 

a caracterizar falha na prestação do serviço e, ensejar a reparação por 

danos morais, não reconhecendo sua tese defensiva, sustentada na peça 

de resistência. Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que 

fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar 

rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se compadece com 

o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa 

de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais 

apropriada ao caso concreto. Friso, uma vez mais, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 
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Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) Logo, em relação ao 

embargo da parte demandada mostra-se imperativo pela declaração de 

que o presente é manifestamente descabido, porquanto, como dito acima, 

não objetiva aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o meio 

impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Assim, não vislumbro a existência 

dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando a parte 

Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do 

recurso previsto em Lei. Diante do exposto, NÃO acolho os embargos de 

declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR XAVIER DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000644-83.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VILMAR XAVIER DE AQUINO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, cumulada com indenização de danos morais e materiais proposta 

por VILMAR XAVIER DE AQUINO, em desfavor de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Relata a parte autora que nunca realizou qualquer 

contratação de serviços junto a parte reclamada, que justificassem os 

débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim a 

declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

ausência de documento idôneo, afirmando no mérito que há vínculo entre 

as partes, ao passo que inexiste o dever de indenizar, bem como, que não 

há qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela improcedência da 

demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de 

ausência de documento idôneo, em especial o extrato de negativação 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, vez que, conforme se infere dos 

autos, trata-se de documento com informações verossímeis. Ultrapassada 

a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer contratação e existência de vínculo nesse 

sentido. Em que pese as alegações da parte autora de que nunca realizou 

qualquer relação jurídica com a parte ré, que ensejasse a realização da 

cobrança, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de 

negócio jurídico entre as partes, conforme se infere do contrato firmado 

entre as partes, trazido aos autos com a contestação. Analisando 

detidamente os autos, verifico do contrato trazido nos autos no ID 

13607955, deve ser reconhecido, vez que demonstra claramente que 

houve realização de negócio jurídico entre as partes, sendo anuído pela 

parte reclamante, a contratação de empréstimo pessoal, abertura de conta 

e confissão de dívida. Ora, da simples análise dos documentos juntados 

nos autos, é possível se inferir a olho nu, que a assinatura aposta no 

contrato pertence a parte autora, bem como, consta a juntada de seus 

documentos pessoais. Outrossim, a parte reclamante não trouxe nos 

autos qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas 

argumentações da parte ré, bem como, não demonstrou a realização do 

pagamento dos débitos discutidos nestes autos. Por seu turno a parte 

requerida demonstrou a existência dos débitos e da contratação, bem 

como a inocorrência dos pagamentos, as quais encontra-se anexados 

nos autos. Desta forma, restou comprovada a existência da relação 

jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os 

serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança devida. Desta feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e, que as cobranças dos valores pela parte 

reclamada se deram em razão de efetiva adesão da parte autora. 

Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando 

provar a culpa exclusiva do consumidor, hipótese verificada no caso dos 

autos. O que se depreende do caso em tela é que houve negativação do 

nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a 

requerida comprova através de várias provas, inclusive contrato assinado 

pela parte autora, a existência da relação comercial e débito entre os 

litigantes. Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência 

de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de 

litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória alteração na 

realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à 

sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. 

A parte reclamante ingressou com a presente demanda afirmando não 

possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse 

a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de 

danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, 

que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com 

seu ônus probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente 
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contraída, inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a 

existência junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já 

que a parte reclamante indica a inexistência da relação jurídica 

devidamente comprovada nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta encontra-se no 

agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas obrigações 

induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013). DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA Tenho pela desnecessidade de perícia, vez que dos 

documentos acostados nos autos é possível se inferir a existência de 

relação entre as partes, ou seja, o conjunto probatório dos altos possibilita 

a identificação da relação havia entre a parte autora e a parte ré. 

Ademais, o contrato juntado nos autos e, assinado pela parte autora, 

possibilita inferir a olho nu, a semelhança da assinatura, se comparado 

aos demais documentos assinados por ela nos autos. Eis o entendimento 

da e. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - 

APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente alega na inicial que teve seu 

nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, declara que 

desconhece a divida negativada e nega a relação jurídica, o que, 

novamente se repete em sede de recurso inominado. De outro lado, a 

Recorrida apresentou, na contestação, contrato devidamente assinado 

pelo Recorrente juntamente com faturas, a não configurar nem de longe a 

possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. É possível perceber a 

semelhança comparando a assinatura do RG e procuração, com a 

assinatura presente no contrato apresentado pelo Recorrido na 

contestação. A sentença de improcedência proferida pelo juízo 

monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que comprovada a 

legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 0035426-94.2017.811.0002 - 

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes - Data do Julgamento: 

13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO DE MATO GROSSO) 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por 

outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido 

em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. EDNEI FERREIRA 

DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIVON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001060-51.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARCIVON JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação 

de obrigação de fazer, cumulada com indenização de danos morais e 

materiais proposta por MARCIVON JOSE DA SILVA, em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Relata a 

parte autora ser consumidora da parte reclamada através da Unidade 

Consumidora n.º 6/668193-6, tendo seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito no valor de R$1.370,29 (um mil, trezentos e 

setenta reais e vinte e nove centavos), requerendo assim a declaração de 

inexistência do débito, bem como, indenização de danos morais. Liminar 

deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar 

de incompetência do juizado especial cível para o processamento da 

causa, afirmando no mérito que não há dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência arguida, na 

medida em que se torna desnecessária a realização de prova pericial, na 

medida em que os elementos produzidos nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito, afirmando que todas as faturas emitidas pela parte reclamada se 

encontram devidamente quitadas. De outro lado, a parte reclamada alega 

se tratar de irregularidade na Unidade Consumidora, contudo, NÃO 

demonstrou efetivamente a existência da suposta irregularidade. Incumbe 

a parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Ora, em que pese a alegação da parte 

reclamada de constatação de irregularidade através de vistoria realizada, 

conjunto fotográfico e apresentação do TOI – Termo de Ocorrência de 

Inspeção, verifico que esta NÃO conseguiu demonstrar suficientemente 

que havia irregularidade na unidade consumidora, ou ainda, não 

possibilitou a parte consumidora a oportunidade do contraditório e da 

ampla defesa, nos termos do que preceitua o ordenamento jurídico e a 

Resolução 414/2010 da ANEEL. Ademais, verifico do documento trazido 

pela parte ré no ID 14451844 - Pág. 5, que referido medidor de energia 
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fora retirado para realização de Avaliação Técnica junto ao IPEM-MT 

(Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso), entretanto, não há nos 

autos qualquer laudo do citado Instituto, atestando irregularidades no 

medidor, bem como, não há nos autos qualquer prova nesse sentido. 

Assim, não há nos autos prova suficiente que demonstre qualquer 

irregularidade na Unidade Consumidora da parte reclamante, sendo que 

competia a empresa ré trazer aos autos os documentos que fazem prova 

de suas alegações. Nessas condições, não assiste a parte ré, o direito de 

emitir fatura de recuperação de receita com amparo na Resolução 

414/2010 da ANEEL, e enviar o nome da parte consumidora inadimplente 

ao Cadastro restritivo de crédito. Aliás, a parte reclamada não cumpriu 

com os critérios técnicos dos artigos 129; 130, Inciso V e 133, todos da 

Resolução n° 414/2010, da ANEEL, que assim dispõe: “CAPÍTULO XI DOS 

PROCEDIMENTOS IRREGULARES Seção I Da Caracterização da 

Irregularidade e da Recuperação da Receita Art. 129. Na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III - 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 

479, de 03.04.2012) IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos; a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2º 

Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º 

Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve 

ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita 

a comprovação do recebimento. § 4º A partir do recebimento do TOI, o 

consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à distribuidora a opção pela 

perícia técnica, no medidor e demais equipamentos, de que trata o inciso II 

do § 1º, quando for o caso. § 5º Nos casos em que houver a necessidade 

de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a 

distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado 

no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento 

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los 

por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 

6º O relatório de avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser 

elaborado pelo laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que 

certificado como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou 

entidade por ele delegada, preservado o direito de o consumidor requerer 

a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese do § 6º, a 

distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante 

comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, 

data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso 

deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado. § 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente 

informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para 

realização da avaliação técnica do equipamento. § 9º Caso o consumidor 

não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora 

seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do 

equipamento, desde que observado o disposto no § 7º. § 10. Comprovada 

a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será 

responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado 

por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, 

vedada a cobrança de demais custos. § 11. Os custos de frete de que 

trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. Art. 130. 

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da 

receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I - utilização do consumo 

apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde 

que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea ?a? 

do inciso V do § 1º do art. 129; II - aplicação do fator de correção obtido 

por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de 

procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base 

do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos 3 (três) maiores 

valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, 

proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e 

reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - 

determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de 

potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, 

quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no 

momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe 

residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, 

para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a 

partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou V - 

utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição. Parágrafo único. Se o histórico de 

consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a 

cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior 

a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) 

menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica 

ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores a 

data de emissão do TOI, e a irregularidade não distorcer esta 

característica, a utilização dos critérios de apuração dos valores básicos, 

para efeito de recuperação da receita, deve levar em consideração tal 

condição. Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a 

devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a 

respeito dos seguintes elementos: I - ocorrência constatada; II - memória 

descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de 

consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e 

reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; III - 

elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da 

medição fiscalizadora, quando for o caso; IV - critérios adotados na 

compensação do faturamento; V - direito de reclamação previsto nos §§ 

1º e 3º deste artigo; e VI - tarifa(s) utilizada(s). § 1º Caso haja 

discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos 

valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à 

distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias. § 2º Na hipótese do § 

1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, o resultado da reclamação ao consumidor, podendo enviar, se for o 

caso, a respectiva fatura de ajuste do faturamento, com vencimento 

previsto para, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis. § 3º Persistindo a 

discordância em relação às providências adotadas, o consumidor pode 

contatar a ouvidoria da distribuidora, conforme disposto no art. 201. § 4º 

Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a 

distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o 

reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.” Logo, não se 

pode referendar o procedimento levado a efeito pela parte reclamada. 

Para que seja feita a cobrança do consumo pretérito e sua devida 

recuperação é necessário que a parte reclamada atenda as exigências do 

regulamento da ANEEL, conforme traz a jurisprudência: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LASTREADA EM 

PROCEDIMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE QUE NÃO 

OBSERVOU A NORMATIVA DE REGÊNCIA (RESOLUÇÃO 414/2010 DA 

ANEEL), A AFASTAR SEU VALOR PROBANTE. DECLARAÇÃO DO 

INDÉBITO QUE SE IMPÕE. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL, 

AO DEFINIR PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE, ESTABELECE QUE A DISTRIBUIDORA, NOS CASOS EM 

QUE HOUVER NECESSIDADE DE RETIRADA DO MEDIDOR, DEVE NÃO SÓ 

ACONDICIONAR O EQUIPAMENTO EM INVÓLUCRO ESPECÍFICO, A SER 

LACRADO NO ATO DA RETIRADA, MEDIANTE ENTREGA DE 

COMPROVANTE AO CONSUMIDOR OU ÀQUELE QUE ACOMPANHAR A 

INSPEÇÃO, O QUE FOI OBSERVADO NA ESPÉCIE, MAS ENCAMINHÁ-LO, 

POR MEIO DE TRANSPORTE ADEQUADO, PARA REALIZAÇÃO DE 

AVALIAÇÃO TÉCNICA (§ 5º DO ART. 129), COM COMUNICAÇÃO AO 

"CONSUMIDOR, POR ESCRITO, MEDIANTE COMPROVAÇÃO, COM PELO 

MENOS 10 (DEZ) DIAS DE ANTECEDÊNCIA, O LOCAL, DATA E HORA DA 

REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA, PARA QUE ELE POSSA, CASO 

DESEJE, ACOMPANHÁ-LA PESSOALMENTE OU POR MEIO DE 

REPRESENTANTE NOMEADO" (§ 7º DO ART. 129), ATÉ PORQUE TAL 

AVALIAÇÃO TÉCNICA, MESMO QUE REALIZADA PELO LABORATÓRIO 
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DO FORNECEDOR, HÁ DE SER IMPLEMENTADA COM PESSOAL 

TECNICAMENTE HABILITADO E EQUIPAMENTOS CALIBRADOS CONFORME 

PADRÕES DO ÓRGÃO METROLÓGICO, DEVENDO O PROCESSO TER 

CERTIFICAÇÃO NA NORMA DA ABNT NBR ISO 9001 (§ 6º DO ART. 129). 

CONSEGUINTE, ANTE A AUSÊNCIA, IN CASU, DE COMPROVAÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR NA FORMA DO QUE DETERMINA DO § 7º 

DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL, 

EVIDENCIADA ESTÁ A NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE 

CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE REALIZADO PELO 

FORNECEDOR, COM O QUE RESTA FULMINADA A DECORRENTE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NAQUELE ALICERÇADA. MESMO QUE 

ASSIM NÃO FOSSE, AD ARGUMENTANDUM TANTUM, INVIÁVEL SE 

MOSTRA A VALIDAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PRETENDIDA 

PELA RÉ. ISSO PORQUE NÃO HÁ, NO REFERIDO PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO, NEM EM QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE PROVA 

CARREADO AOS AUTOS, O MENOR ADMINÍCULO DE PROVA A REVELAR 

OS PARÂMETROS UTILIZADOS PELA RÉ, PARA - AO ADOTAR O 

CRITÉRIO INSCULPIDO NO ART. 130, IV, IN FINE, DA RESOLUÇÃO 

414/2010 DA ANEEL - DEFINIR AS DIFERENÇAS DE ENERGIA FATURADAS 

A MENOR. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 70053833083, QUARTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO RS, RELATOR: RICARDO BERND, JULGADO EM 30/03/2016) (GRIFEI) 

ENERGIA ELÉTRICA. AVARIA NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A mera 

existência de avaria no medidor de energia elétrica, por si só, não 

comprova a mensuração a menor do consumo. Para proceder à 

recuperação de consumo pretérito, é indispensável prova de registro a 

menor do consumo real. 2. A configuração do dano moral exige grave 

ofensa à dignidade da pessoa humana. A cobrança indevida não causa, 

por si só, dano moral. 3. Em se tratando de causa em que não há 

condenação, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a 

apreciação equitativa do juiz. Hipótese em que os honorários devem ser 

mantidos. Negado seguimento aos recursos. (TJRS, Apelação Cível nº 

70053929949, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, 22ª Câm. Cível, j. 

em 01.10.2013 A discrepância da quantidade de energia elétrica faturada 

com as que vinham sendo cobradas nos outros meses deixam aflorar as 

inconsistências no agir da demandada, traduzindo-se em conduta abusiva 

porque se constituem em exigência de valores que advieram de 

procedimentos realizados ao arrepio da forma prescrita na legislação de 

regência, o que ofende a dignidade do cidadão ao trazer-lhe insegurança 

quanto à possibilidade de ter suspenso um serviço público essencial, 

como se qualifica a energia elétrica, ensejando direito à reparação por 

dano extrapatrimonial. Daí a concluir que se mostrou acertado o 

provimento judicial concedido in limine litis, porquanto determinativo da 

obrigação de retirada dos dados da parte autora dos órgãos de proteção 

ao crédito, impondo-se a sua confirmação neste ato sentencial. No que 

tange aos danos morais tenho que deve ser parcialmente acolhido o 

pedido, vez que, na hipótese dos autos, a parte ré não trouxe nos autos 

qualquer documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus 

que lhe incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, 

a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, 

referente débito já quitado. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral. Diante as 

circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a fixação da 

verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a justa 

proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem 

como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao caráter 

compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão 

indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, 

suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas 

pelo agente causador do dano. Nesse sentido, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO Pelos motivos alinhavados (desobediência ao que 

dispõe a Resolução nº 414/2010 da ANEEL), indefiro o pedido 

contraposto. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a 

liminar deferida; 2 - declarar inexigível o débito discutido na presente 

demanda; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001010-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ ESPERANCA BIANCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001010-25.2018.8.11.0010. REQUERENTE: BEATRIZ ESPERANCA 

BIANCHI REQUERIDO: AYMORE Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por BEATRIZ ESPERANCA BIANCHI, em desfavor 

de AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Relata a 

parte autora que realizou o pagamento do boleto, porém, em atraso, 

afirmando que houve a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, requerendo assim indenização de danos morais e declaração de 

inexistência dos débitos. Liminar deferida. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de carência de ação e ilegitimidade 

passiva, afirmando no mérito não há dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, tendo em vista a 

realização do pagamento em atraso. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar carência, vez que a busca da via 

administrativa não é requisito indispensável a propositura da ação, ante a 

necessidade que a parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão 

amparada. Rejeito a preliminar suscitada. No que tange a preliminar de 

ilegitimidade passiva, tenho que a mesma deve ser rejeita, haja vista a 

existência de relação jurídica entre as partes, bem como, foi a parte ré 

quem realizou a inserção dos dados da parte autora junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, objeto da presente lide. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 
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NÃO assiste razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Não obstante a inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a parte autora da 

comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia. Ora, 

não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada 

a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

pela parte reclamada, afirmando que realizou o pagamento, porém, 

confessando que o mesmo se deu em atraso e em desconformidade com 

o comando inserido no boleto. In casu, a própria parte reclamante deixou 

claro na exordial que o pagamento se deu em atraso, bem como, 

descumpriu o comando inserido no boleto que dizia “APÓS VENCTO 

PAGAVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO”, realizando o 

pagamento junto a Instituição SICREDI, ou seja, não bastasse o pagamento 

em atraso, a parte demandante não realizou o pagamento no modo 

pactuado. Ademais, a parte ré afirmou na peça defensiva que não houve 

o pagamento do título, tendo em vista que se encontra em aberto, vez que, 

não houve o pagamento no tempo e modo. Outrossim, tenho que não 

houve autorização da parte demandada para o pagamento em qualquer 

outro estabelecimento bancário, é que a mensagem insculpida no citado 

boleto é clara por demais, no sentido de que após o vencimento do título, o 

pagamento deveria ser realizado junto a parte ré, ao passo que não há 

como lhe atribuir reponsabilidade por eventual falha na prestação do 

serviço. No mesmo sentido, se houve a informação pelo banco recebedor 

dos valores (SICREDI) de que o repasse ocorreria normalmente, mesmo o 

título estando em atraso e sendo realizado em banco diverso, nos termos 

sugeridos pela parte autora na peça inicial, deveria esta trazer aos autos 

a comprovação de tal informação, passando ao largo de comprovar a 

mesma. Incumbe a parte reclamante provar a veracidade de seus 

alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 

373, inciso I, do NCPC. A par dessas premissas, não há que se falar em 

indenização por danos morais, pois a parte reclamante de fato pagou a 

referida parcela em atraso, bem como, não realizou o pagamento junto ao 

banco réu, conforme instruções do boleto, sendo devida a inscrição nos 

órgãos de proteção. Senão vejamos: RECURSO INOMINADO. 

RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ALEGAÇAO DE DÍVIDA QUITADA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCELA 

PAGA EM ATRASO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO 

CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APONTAMENTO QUE 

OCORREU NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO 

CONHECIDO IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que o 

Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de 

débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos 

órgãos de proteção ao crédito. 2. No caso sub examine, a própria 

documentação trazida pelo consumidor comprova que a inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito é legítima, haja vista o pagamento em atraso 

da parcela de n.º 09. 3. Com efeito, a parcela com vencimento em 

07/01/2016, somente restou paga em 23/02/2016, o que justifica o 

apontamento efetivado em 01/02/2016. 4. Assim sendo, não se 

desincumbindo o Recorrente do seu ônus probatório, não há se falar em 

reparação por danos morais. 5. Desobediência ao disposto no art. 373, I, 

do CPC. 6. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso. 7. 

Recurso conhecido e improvido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

219676220168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

11/04/2017, Publicado no DJE 11/04/2017) Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

QUITAÇÃO ATRASADA DO DÉBITO. MULTA E ENCARGOS. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Alega o autor que está sendo cobrado 

indevidamente pelo valor de R$ 10,97. Todavia, não foi minimamente 

comprovada essa alegação, não encontrando nos autos qualquer 

documento referente ao valor de R$ 10,97. A parte ré, cumprindo com o 

seu ônus probatório, trouxe aos autos documento comprovando que a 

parte autora efetuou pagamento atrasado de fatura, o que gerou o débito 

referente a R$ 10,97, não adimplido pelo autor (fls. 67/68). Em razão disso, 

houve a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, sendo correta a 

conduta da recorrida, visto que se trata de exercício regular de um direito, 

não se vislumbrando no caso concreto qualquer situação que enseje 

indenização por danos morais ao autor. SENTENÇA CONFIRMADA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004432886, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 11/03/2014) Inexistindo ato 

ilícito praticado pela Reclamada, indevida será a indenização por danos 

morais pleiteada pela parte reclamante. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA CAVALCANTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001026-76.2018.8.11.0010. REQUERENTE: HELENA CAVALCANTE DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com 
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indenização de danos morais e materiais proposta por HELENA 

CAVALCANTE DE SOUZA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Relata a parte autora que nunca 

realizou qualquer contratação de serviços junto a parte reclamada, que 

justificassem os débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como, 

indenização de danos morais. Liminar deferida. Em contestação alega a 

parte reclamada, em síntese, que há vínculo entre as partes, ao passo que 

inexiste o dever de indenizar, bem como, que não há qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando pela condenação da parte autora 

nas penas de litigância de má-fé e pedido contraposto. Inexistindo 

preliminares, passo à análise das questões de MÉRITO da demanda. É o 

breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

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

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer contratação nesse 

sentido, afirmando tratar de negativação indevida. Em que pese as 

alegações da parte autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica 

com a parte ré, que ensejasse a realização da cobrança e o apontamento 

negativo, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de 

negócio jurídico entre as partes, conforme se infere do contrato de 

parcelamento de dívida firmado entre as mesmas, trazido aos autos com a 

contestação. Analisando detidamente os autos, verifico do contrato 

trazido nos autos no ID 14310475, deve ser reconhecido, vez que 

demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre as 

partes, sendo anuído pela parte reclamante, que assinou inclusive 

contrato de confissão de dívida. Ademais, consta ainda do citado 

documento, em sua página 07, solicitação de próprio punho realizado pela 

parte autora, na qual reconhece o débito e pugna ao final pela concessão 

do parcelamento. Ora, da simples análise dos documentos juntados nos 

autos, é possível se inferir a olho nu, que a assinatura aposta no contrato 

pertence a parte autora, bem como, consta a juntada de seus documentos 

pessoais. Outrossim, a parte reclamante não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, 

bem como, não demonstrou a realização do pagamento dos débitos 

discutidos nestes autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a 

existência dos débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos 

pagamentos dos débitos, os quais encontra-se anexados nos autos. 

Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da empresa 

reclamada, sendo a cobrança devida. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e, que as cobranças dos valores pela parte reclamada se deram 

em razão de efetiva adesão da parte autora. Conforme regra do artigo 14, 

§3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de 

serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do 

consumidor, hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende 

do caso em tela é que houve negativação do nome da parte reclamante 

relativa a dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através 

de várias provas, inclusive contrato de confissão de dívida e solicitação 

de parcelamento assinados pela parte autora, a existência da relação 

comercial e débito entre os litigantes. Assim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente 

litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que 

dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de 

Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a presente demanda 

afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada 

que autorizasse a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito 

ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da 

parte reclamada, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a 

reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando se tratar de 

dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos 

que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta clara a 

alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência da 

relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Rejeito o pedido, ante a 

desnecessidade de perícia, vez que dos documentos acostados nos 

autos é possível se inferir a existência de relação entre as partes, ou seja, 

o conjunto probatório dos autos possibilita a identificação da relação havia 

entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o contrato juntado nos autos e, 

assinado pela parte autora, possibilita inferir a olho nu, a semelhança da 

assinatura, se comparado aos demais documentos assinados por ela nos 

autos. Eis o entendimento da e. Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 

0035426-94.2017.811.0002 - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes - Data do Julgamento: 13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO 
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DE MATO GROSSO) DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido contraposto 

formulado na presente demanda deve ser acolhido uma vez que a parte 

requerida logrou êxito em demonstrar não apenas a origem do débito, mas 

também a inadimplência da parte requerente. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte requerente a pagar à 

parte requerida a importância de R$ 3.199,52 (três mil, cento e noventa e 

nove reais e cinquenta e dois centavos), devidamente atualizado pelo INPC 

a partir do respectivo vencimento, com incidência de juros legais de 1% 

a.m. a partir da citação, declarando extinto o feito com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena de 

litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da 

causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, 

condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 

114 do FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. EDNEI FERREIRA 

DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001057-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001057-96.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação 

de obrigação de fazer, cumulada com indenização de danos morais e 

materiais proposta por MARIA ALVES DA SILVA, em desfavor de 

ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Relata a 

parte autora ser consumidora da parte reclamada através da Unidade 

Consumidora n.º 6/120195-3, afirmando que teve o nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, requerendo assim a 

declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais. Liminar deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, preliminar de incompetência do juizado especial cível para o 

processamento da causa, afirmando no mérito que não há dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando pela condenação da parte demandante em pedido contraposto. 

É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de 

incompetência arguida, na medida em que se torna desnecessária a 

realização de prova pericial, vez que os elementos produzidos nos autos 

são suficientes para o deslinde da controvérsia. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

NÃO assiste razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta a fatura emitida pela parte reclamada, 

referente recuperação de energia, em vista de irregularidade no medidor. 

De outro lado, a parte reclamada demonstrou efetivamente a existência de 

irregularidade na unidade consumidora constatada em 05/07/2017, 

trazendo aos autos o TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção, laudo de 

vistoria, relatório fotográfico e comunicação da data de vistoria, 

demonstrando suficientemente que havia irregularidade na unidade 

consumidora, sendo atestado pelo laudo do IPEM-MT que “O medidor não 

está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico 

acima referenciado. O medidor encontra-se com Elemento Móvel (disco 

girométrico) parcialmente preso.” Assim, há prova suficiente que 

demonstre que a parte autora usufruiu da prestação de serviço – energia 

elétrica, possuindo a empresa ré, nessas condições, o direito de emitir 

fatura de recuperação de receita com amparo na Resolução 414/2010 da 

ANEEL, e enviar o nome da parte consumidora inadimplente ao Cadastro 

restritivo de crédito. Aliás, referida fatura foi extraída com base em 

critérios técnicos dos artigos 129; 130, Inciso V e 133, todos da 

Resolução n° 414/2010, da ANEEL, que assim dispõe: “CAPÍTULO XI DOS 

PROCEDIMENTOS IRREGULARES Seção I Da Caracterização da 

Irregularidade e da Recuperação da Receita Art. 129. Na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III - 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 

479, de 03.04.2012) IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos; a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2º 

Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º 

Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve 

ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita 

a comprovação do recebimento. § 4º A partir do recebimento do TOI, o 

consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à distribuidora a opção pela 

perícia técnica, no medidor e demais equipamentos, de que trata o inciso II 

do § 1º, quando for o caso. § 5º Nos casos em que houver a necessidade 

de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a 

distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado 

no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento 

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los 

por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 

6º O relatório de avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser 

elaborado pelo laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que 

certificado como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou 

entidade por ele delegada, preservado o direito de o consumidor requerer 

a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese do § 6º, a 

distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante 

comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, 

data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso 

deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado. § 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente 

informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para 

realização da avaliação técnica do equipamento. § 9º Caso o consumidor 

não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora 

seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do 

equipamento, desde que observado o disposto no § 7º. § 10. Comprovada 
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a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será 

responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado 

por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, 

vedada a cobrança de demais custos. § 11. Os custos de frete de que 

trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. Art. 130. 

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da 

receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I - utilização do consumo 

apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde 

que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea ?a? 

do inciso V do § 1º do art. 129; II - aplicação do fator de correção obtido 

por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de 

procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base 

do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos 3 (três) maiores 

valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, 

proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e 

reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - 

determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de 

potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, 

quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no 

momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe 

residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, 

para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a 

partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou V - 

utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição. Parágrafo único. Se o histórico de 

consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a 

cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior 

a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) 

menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica 

ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores a 

data de emissão do TOI, e a irregularidade não distorcer esta 

característica, a utilização dos critérios de apuração dos valores básicos, 

para efeito de recuperação da receita, deve levar em consideração tal 

condição. Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a 

devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a 

respeito dos seguintes elementos: I - ocorrência constatada; II - memória 

descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de 

consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e 

reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; III - 

elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da 

medição fiscalizadora, quando for o caso; IV - critérios adotados na 

compensação do faturamento; V - direito de reclamação previsto nos §§ 

1º e 3º deste artigo; e VI - tarifa(s) utilizada(s). § 1º Caso haja 

discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos 

valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à 

distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias. § 2º Na hipótese do § 

1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, o resultado da reclamação ao consumidor, podendo enviar, se for o 

caso, a respectiva fatura de ajuste do faturamento, com vencimento 

previsto para, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis. § 3º Persistindo a 

discordância em relação às providências adotadas, o consumidor pode 

contatar a ouvidoria da distribuidora, conforme disposto no art. 201. § 4º 

Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a 

distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o 

reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.” Ademais, 

tratando-se de fatura eventual, é entendimento atual do Superior Tribunal 

de Justiça, que é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica a 

título de recuperação de consumo não-faturado. Em que pese a parte 

autora tenha contribuído para a ocorrência do evento danoso, há outros 

meios para cobrança do débito, não sendo permitida a suspensão do 

fornecimento de energia, em caso de débito apenas de fatura eventual. 

Neste ponto, é certo que em se tratando de cobrança de débito de 

recuperação de consumo, isto é, dívida pretérita, não há que se falar em 

possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, conforme 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, ainda: 

ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS 

PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, embora considere legal a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo 

inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso 

de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de 

cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de débito pretérito 

apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de energia 

elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a 

título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. Recurso 

especial provido. STJ - REsp: 1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. 

IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. REFATURAMENTO. CÁLCULO DO 

DÉBITO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO REGISTRADA. 

APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA 

ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO INDEVIDO. SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO 

CONSUMIDOR POR DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO 

PRETÉRITO. PRECEDENTES. I. Constatadas irregularidades no medidor de 

energia elétrica, correto o cálculo do refaturamento, conforme o art. 72, IV, 

b , da Resolução nº 456/2000. II. Ilegal a cobrança do custo administrativo, 

ante a inexistência de comprovação dos valores gastos no procedimento 

de fiscalização. III. Indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, se 

houver inadimplemento do consumidor, por débito de recuperação de 

consumo, pois considerado débito pretérito. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Apelação da parte autora desprovida. Apelação da 

concessionária parcialmente provida. Voto vencido. (Apelação Cível Nº 

70052658291, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 14/08/2013)Reputa-se assim 

existente a relação jurídica entre as partes, mas restando inequívoca a 

inexistência de dano moral a ser reparado. No caso, não há que se falar 

em indenização por danos morais tendo em vista que não houve 

suspensão do fornecimento de energia em razão da fatura eventual 

discutida nestes autos. Essas premissas forçam reconhecer a 

improcedência dos pedidos da parte autora, conforme entendimento 

firmado pela Turma Recursal do Estado do Mato Grosso, assim ementado: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – 

FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

SENTENÇA REFORMADA – LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA 

DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A 

AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência. A 

cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico 

anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no 

medidor, além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio. 

A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em 

dano moral. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a 

ação. Recurso Inominado nº.: 0028104-23.2017.811.0002 - Origem: 

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Recorrente (s): ENERGISA MATO 

GROSSO S/A - Recorrido(s): JOCINETE ALVES DO NASCIMENTO - Juiz 

Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Ademais, a própria parte 

autora demonstrou com os documentos da exordial, em especial o 

documento intitulado “Extrato” (ID 13274222 - Pág. 1), que após a 

constatação da irregularidade (07/2017) e troca do medidor, houve 

considerável aumento do consumo de energia de sua Unidade 

Consumidora. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A parte reclamada requer o 

pagamento no valor da dívida relativamente ao inadimplemento, aduz que a 

parte autora deveria quitar seus débitos, porém, deixou de pagar o importe 

de R$ 2.722,53 (dois mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e três 

centavos), que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de 

quitação. Diante da comprovação do consumo e, em face de inadimplência 

da mesma, merece guarida o pedido contraposto apresentado pela parte 

reclamada. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, REVOGANDO a liminar concedida, tão somente no 

que tange à determinação de não inscrição do nome da parte reclamante 

dos cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, devendo a parte 
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reclamada se ABSTER de interromper o fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora indicada na inicial, em razão dos débitos 

discutidos nos autos. ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a 

parte autora pague a fatura discutida nos autos, cujo valor total é de R$ 

2.722,53 (dois mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e três 

centavos), acrescida de juros e corrigida monetariamente a partir do 

vencimento da fatura. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000423-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN RODRIGUES DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000423-03.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GEAN RODRIGUES DE PAULO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por GEAN RODRIGUES DE PAULO, em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que fora cliente da 

parte ré na modalidade de linha pós-paga, oportunidade em que realizou o 

cancelamento dos serviços, tendo em vista o serviço prestado, afirmando 

ainda que desconhece o débito lançado pela parte reclamada que originou 

a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo 

assim indenização de danos morais e declaração de inexistência dos 

débitos. Liminar indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, preliminar de eventual pedido de desistência e de ausência de 

comprovante original da negativação, afirmando no mérito que houve a 

comprovação da contratação do plano pela parte autora, afirmando ainda 

que não há dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação da parte 

autora nas penas de litigante de má-fé e pedido contraposto. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de eventual pedido de 

desistência, haja vista sua inexistência no processo. Ainda, tenho que a 

preliminar de ausência do extrato dos órgãos de proteção ao crédito, deve 

ser rejeitada, tendo em vista que tal documento apresenta informações 

verossímeis. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

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

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta o débito inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, porém, não nega 

a existência de vínculo anterior, afirmando apenas que realizou o 

cancelamento do serviço em agosto/2015, apresentando para tanto 

protocolo de tal cancelamento. Repisa-se que a parte autora não nega a 

existência de relação jurídica com a parte requerida, porém, afirma que 

realizou seu cancelamento em agosto/2015 através do protocolo 

20157642905321. No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado 

a existência do débito, bem como, tenha asseverado na peça de 

resistência a inexistência de irregularidades, a realização de diversos 

pagamentos realizados pela parte autora, bem como, a suposta prestação 

do serviço, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de 

contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, em especial 

a contratação de plano telefônico “pós-pago” ou “controle”, após o 

cancelamento realizado pela parte autora em Agosto/2015, se 

descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos 

discutidos nos autos. Incumbe a parte reclamada manifestar-se 

precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, 

presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, nos termos do art. 341, 

do NCPC, salvo tratar de fato não admissível de confissão, houver 

ausência de instrumento considerado pela lei como essencial para o ato 

ou houver contradição dos fatos com a defesa, analisada em conjunto. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não impugnou os 

fatos trazidos pela parte autora na exordial, tornando-se tais fatos 

incontroversos. Ora, a própria parte ré sequer contesta o protocolo de 

atendimento apresentado pela parte autora, o qual relata ter realizado o 

cancelamento do plano telefônico. Assim, conforme preceitua o Art. 374, 

III, do NCPC, não dependem de prova os fatos admitidos no processo como 

incontroversos, como ocorreu no presente. Outrossim, em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

pela parte promovida, no corpo da peça de resistência, telas que 

aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, as quais não têm o 

condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Repisa-se que a parte autora não 

nega a existência de relação jurídica com a parte requerida, porém, afirma 

que realizou o cancelamento meses antes ao indigitado débito. Outrossim, 

em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado pela parte autora o comprovante de inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito, referente débito do qual a mesma afirma desconhecer 

a origem. No presente caso, estão mais que evidenciados os requisitos 

que ensejam a reparação por danos morais puros experimentados pela 

reclamante. Impende salientar que a parte reclamada não juntou nenhum 

documento com a sua defesa, restando-a debalde. Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Considerando que a parte 

reclamada apresentou a sua defesa tempestivamente, porém, não trouxe 

provas que comprovassem ao contrário do alegado pela parte reclamante, 

e verificado que os fatos aduzidos na inicial foram devidamente 

comprovados, não há como não reconhecer o direito inicial pleiteado, uma 

vez que a parte reclamada violou um direito da parte autora. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 297 de 621



culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DA PEDIDO CONTRAPOSTO Não havendo 

comprovado o débito pela parte ré, não como reconhecer o pedido 

contraposto, ao passo que sua improcedência é medida imperiosa. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida 

providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos 

de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação 

de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-88.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA AMARAL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001021-88.2017.8.11.0010. REQUERENTE: FABIANA AMARAL 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer, cumulada com indenização de danos morais e 

materiais proposta por FABIANA AMARAL RODRIGUES, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que nunca realizou 

qualquer contratação de serviços junto a parte reclamada, que 

justificassem os débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, 

afirmando se tratar de cliente na modalidade pré-pago, requerendo assim 

a declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais. Tutela antecipada indeferida. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de ausência de documento 

indispensável a propositura da ação, afirmando no mérito que há vínculo 

entre as partes, ao passo que inexiste o dever de indenizar, bem como, 

que não há qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela 

condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé e pedido 

contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar 

de ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação, tendo 

em vista que os documentos relevantes para o deslinde do feito foram 

apresentados. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

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

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 
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comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer contratação nesse 

sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte ré se 

deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Em que pese as 

alegações da parte autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica 

com a parte ré, que ensejasse a realização da cobrança, esta última 

conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre 

as partes, conforme se infere do contrato firmado entre as partes, trazido 

aos autos com a contestação. Analisando detidamente os autos, verifico 

do contrato trazido nos autos no ID 13850212 deve ser reconhecido, vez 

que demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre 

as partes, sendo anuído pela parte reclamante, a contratação de plano de 

internet na modalidade “VIVO CONTROLE 700MB”. Ora, da simples análise 

dos documentos juntados nos autos, é possível se inferir a olho nu, que a 

assinatura aposta no contrato pertence a parte autora, bem como, consta 

a juntada de seus documentos pessoais. Outrossim, a parte reclamante 

não trouxe nos autos qualquer documento capaz de desconstituir as 

sólidas argumentações da parte ré, bem como, não demonstrou a 

realização do pagamento dos débitos discutidos nestes autos. Por seu 

turno a parte requerida demonstrou a existência dos débitos e da 

contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos das faturas, as 

quais encontra-se anexadas nos autos. Desta forma, restou comprovada 

a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte 

autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança 

devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças dos 

valores pela parte reclamada se deram em razão de efetiva adesão da 

parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive contrato assinado pela parte autora, a existência da 

relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente 

litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que 

dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de 

Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a presente demanda 

afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, 

que autorizasse a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito 

ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da 

parte reclamada, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a 

reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando se tratar de 

dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos 

que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta clara a 

alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência da 

relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido contraposto formulado na presente 

demanda deve ser acolhido uma vez que a parte requerida logrou êxito em 

demonstrar não apenas a origem do débito, mas também a inadimplência 

da parte requerente. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos da exordial e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO 

para CONDENAR a parte requerente a pagar à parte requerida a 

importância de R$ 126,60 (cento e vinte e seis reais e sessenta 

centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir do respectivo 

vencimento, com incidência de juros legais de 1% a.m. a partir da citação, 

declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, 

condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em 

favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. EDNEI FERREIRA 

DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000747-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000747-90.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANDERSON CARVALHO DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por ANDERSON CARVALHO DE SOUZA, em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que é cliente 

da parte ré na modalidade de linha pré-paga, desconhecendo o débito 

lançado pela parte reclamada que, originou a inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim indenização de danos 

morais e declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. 
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Devidamente intimada, a parte ré apresentou contestação 

intempestivamente, alegando, em síntese, preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova e de ausência de documento indispensável a 

propositura da ação, afirmando no mérito que houve a comprovação da 

contratação do plano pela parte autora, afirmando ainda que não há dever 

de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando ao final pela condenação da parte autora nas penas 

de litigante de má-fé e pedido contraposto. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova, vez que, conforme se infere dos autos, já houve anterior 

decisão deste juízo, deferindo tal inversão, a qual encontra-se lançada no 

ID 12881276, haja vista o reconhecimento da condição de hipossuficiência 

do consumidor, ora parte reclamante. Ainda, tenho que a preliminar de 

ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação, em 

especial o extrato dos órgãos de proteção ao crédito, deve ser rejeitada, 

tendo em vista que tal documento apresenta informações verossímeis. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte autora. 

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos, verifica-se que realizada a 

audiência de conciliação em 27/06/2018, a parte reclamada saiu do ato 

processual devidamente intimada de que teria o prazo de 05 (cinco) dias, 

para apresentar contestação. No entanto, deixou transcorrer in albis o 

prazo para contestar, vindo apresentar sua defesa apenas em 

25/07/2018. Pois bem. A súmula 12 das Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso estabelece que: “A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” O artigo 344, do Código de Processo 

Civil, preleciona: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. Assim, como a contumácia da parte ré importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a procedência do pedido se 

impõe, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito nesse 

sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte ré se 

deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se que a 

parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, a realização de diversos pagamentos pela parte 

autora, bem como, a suposta prestação do serviço, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, em especial a contratação de plano 

telefônico “pós-pago” ou “controle”, se descuidando de provar o alegado 

na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. 

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de 

resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, 

as quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam 

de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se 

houve a migração do plano realizado pela parte autora, deveria a parte ré 

trazer aos autos a comprovação de tal migração, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não 

houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus 

dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). 

Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 
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estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora possui 

outros apontamentos negativos em seu nome, porém, tratam-se de 

apontamentos posteriores ao discutido nesta demanda, ou seja, a 

negativação realizada pela parte reclamada é anterior as demais 

negativações. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o 

teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição preexiste à 

discutida nos autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa daquele que 

nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 

moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ 

Não vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela 

parte autora, haja vista que sua conduta não se enquadra naquelas 

descritas no art. 80 do Novo Código de Processo Civil. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos a partir do arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 

do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000474-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000474-14.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CRISTIANE DE PAULA. 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por CRISTIANE DE PAULA, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que é cliente da parte ré 

na modalidade de linha pré-paga, desconhecendo o débito lançado pela 

parte reclamada que, originou a inclusão de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, requerendo assim indenização de danos morais e 

declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em 

contestação, alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e de ausência de 

documento indispensável a propositura da ação, afirmando no mérito que 

houve a comprovação da contratação do plano pela parte autora, 

afirmando ainda que não há dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação 

da parte autora nas penas de litigante de má-fé e pedido contraposto. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade 

de inversão do ônus da prova, vez que, conforme se infere dos autos, já 

houve anterior decisão deste juízo, deferindo tal inversão, a qual 

encontra-se lançada no ID 13101374, haja vista o reconhecimento da 

condição de hipossuficiência do consumidor, ora parte reclamante. Ainda, 

tenho que a preliminar de ausência de documentos indispensáveis a 

propositura da ação, em especial o extrato dos órgãos de proteção ao 

crédito, deve ser rejeitada, tendo em vista que tal documento apresenta 

informações verossímeis. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 
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expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte 

ré se deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se 

que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, a realização de diversos pagamentos pela parte 

autora, bem como, a suposta prestação do serviço, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, REFERENTE A LINHA TELEÔNICA A 

QUAL EXISTEM DÉBITOS, que comprovasse a realização de relação 

jurídica entre a partes, em especial a contratação de plano telefônico 

“pós-pago” ou “controle”, se descuidando de provar o alegado na peça 

defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Ora, analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte ré trouxe no corpo da 

contestação, através do ID 14131927 - Pág. 8, o print de um contrato de 

linha telefônica de número 66-99938-2949, o qual não apresenta a data de 

celebração entre as partes, porém, em sua defesa a parte demandada 

sustenta que o débito se refere ao número (66) 99625-0294, ou seja, o 

suposto contrato firmado pela parte demandante, o qual repisa-se não 

possui data de celebração, não se refere ao número do qual decorre a 

cobrança, conforme se infere da peça defensiva. Assim, tenho que parte 

reclamada não se desincumbiu do ônus de provar a contratação da linha 

telefônica número (66) 99625-0294, a qual ela mesmo afirma ser a origem 

do débito. Ademais, se houve a migração do plano realizado pela parte 

autora, deveria a parte ré trazer aos autos a comprovação de tal 

migração, seja através de contrato ou gravação de tal solicitação, 

permanecendo inerte nesse particular. Deste modo, entendo que assiste 

razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora possui 

outros apontamentos negativos em seu nome, porém, tratam-se de 

apontamentos posteriores ao discutido nesta demanda, ou seja, a 

negativação realizada pela parte reclamada é anterior as demais 

negativações. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o 

teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição preexiste à 

discutida nos autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa daquele que 

nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 

moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 
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danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ 

Não vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela 

parte autora, haja vista que sua conduta não se enquadra naquelas 

descritas no art. 80 do Novo Código de Processo Civil. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos a partir do arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 

do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000462-97.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DIONIZIO DE JESUS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por DIONIZIO DE JESUS, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que é cliente da parte ré 

na modalidade de linha pré-paga, desconhecendo o débito lançado pela 

parte reclamada que, originou a inclusão de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, requerendo assim indenização de danos morais e 

declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em 

contestação, alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e de ausência de 

documento indispensável a propositura da ação, afirmando no mérito que 

houve a comprovação da contratação do plano pela parte autora, 

afirmando ainda que não há dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação 

da parte autora nas penas de litigante de má-fé e pedido contraposto. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade 

de inversão do ônus da prova, vez que, conforme se infere dos autos, já 

houve anterior decisão deste juízo, deferindo tal inversão, a qual 

encontra-se lançada no ID 13113134, haja vista o reconhecimento da 

condição de hipossuficiência do consumidor, ora parte reclamante. Ainda, 

tenho que a preliminar de ausência de documentos indispensáveis a 

propositura da ação, em especial o extrato dos órgãos de proteção ao 

crédito, deve ser rejeitada, tendo em vista que tal documento apresenta 

informações verossímeis. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte 

ré se deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se 

que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, a realização de diversos pagamentos pela parte 
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autora, bem como, a suposta prestação do serviço, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, em especial a contratação de plano 

telefônico “pós-pago” ou “controle”, se descuidando de provar o alegado 

na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Ademais, 

se houve a migração do plano realizado pela parte autora, deveria a parte 

ré trazer aos autos a comprovação de tal migração, seja através de 

contrato ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse 

particular. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, 

pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de 

seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange 

a pretensão contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a 

mesma deve ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não 

conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas 

alegações, passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços 

pela parte autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos 

autos. Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a 

improcedência do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na 

presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida providencie a 

exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000340-84.2018.8.11.0010
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000340-84.2018.8.11.0010. REQUERENTE: NILZETE RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por NILZETE RODRIGUES DA SILVA, em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que fora cliente da 

parte ré na modalidade de linha pós-paga, oportunidade em que realizou o 

cancelamento dos serviços, tendo em vista o serviço prestado, afirmando 

ainda que desconhece o débito lançado pela parte reclamada que, originou 

a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo 

assim indenização de danos morais e declaração de inexistência dos 

débitos. Liminar indeferida. Em contestação, alega a parte reclamada, em 

síntese, preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova e de 

ausência de documento indispensável a propositura da ação, afirmando 

no mérito que houve a comprovação da contratação do plano pela parte 
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autora, afirmando ainda que não há dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final 

pela condenação da parte autora nas penas de litigante de má-fé e pedido 

contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar 

de impossibilidade de inversão do ônus da prova, vez que, conforme se 

infere dos autos, já houve anterior decisão deste juízo, deferindo tal 

inversão, a qual encontra-se lançada no ID 13120000, haja vista o 

reconhecimento da condição de hipossuficiência do consumidor, ora parte 

reclamante. Ainda, tenho que a preliminar de ausência de documentos 

indispensáveis a propositura da ação, em especial o extrato dos órgãos 

de proteção ao crédito, deve ser rejeitada, tendo em vista que tal 

documento apresenta informações verossímeis. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Repisa-se que a parte autora não nega a existência de anterior relação 

jurídica com a parte requerida, porém, afirma que realizou seu 

cancelamento em maio/2015 através do protocolo 20154286115148. No 

presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, a realização de diversos pagamentos realizados pela 

parte autora, bem como, a suposta prestação do serviço, observa-se que 

esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, em especial a contratação de plano 

telefônico “pós-pago” ou “controle”, após o cancelamento realizado pela 

parte autora em maio/2015, se descuidando de provar o alegado na peça 

defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Incumbe a parte 

reclamada manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas, nos termos do art. 341, do NCPC, salvo tratar de fato não 

admissível de confissão, houver ausência de instrumento considerado 

pela lei como essencial para o ato ou houver contradição dos fatos com a 

defesa, analisada em conjunto. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não impugnou os fatos trazidos pela parte autora na exordial, 

tornando-se tais fatos incontroversos. Ora, a própria parte ré, sequer 

contesta o protocolo de atendimento apresentado pela parte autora, o qual 

relata ter realizado o cancelamento do plano telefônico. Assim, conforme 

preceitua o Art. 374, III, do NCPC, não dependem de prova os fatos 

admitidos no processo como incontroversos, como ocorreu no presente. 

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de 

resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, 

as quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam 

de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Repisa-se que a 

parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que realizou o cancelamento meses antes ao 

indigitado débito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte autora o 

comprovante de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, referente 

débito do qual a mesma afirma desconhecer a origem. No presente caso, 

estão mais que evidenciados os requisitos que ensejam a reparação por 

danos morais puros experimentados pela reclamante. Impende salientar 

que a parte reclamada não juntou nenhum documento com a sua defesa, 

restando-a debalde. Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto 

à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Considerando que a parte reclamada apresentou a sua defesa 

tempestivamente, porém, não trouxe provas que comprovassem ao 

contrário do alegado pela parte reclamante, e verificado que os fatos 

aduzidos na inicial foram devidamente comprovados, não há como não 

reconhecer o direito inicial pleiteado, uma vez que a parte reclamada violou 

um direito da parte autora. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 
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19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DA PEDIDO CONTRAPOSTO Não havendo 

comprovado o débito pela parte ré, não como reconhecer o pedido 

contraposto, ao passo que sua improcedência é medida imperiosa. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida 

providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos 

de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação 

de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000457-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI SOARES PEREIRA (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 SENTENÇA Processo: 

1000457-75.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JUCELI SOARES PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por JUCELI SOARES PEREIRA, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que é cliente da parte ré 

na modalidade de linha pré-paga, desconhecendo o débito lançado pela 

parte reclamada que, originou a inclusão de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, requerendo assim indenização de danos morais e 

declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em 

contestação, alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de desistência da parta autora, de inversão do ônus da 

prova e de ausência de documento indispensável a propositura da ação, 

afirmando no mérito que houve a comprovação da contratação do plano 

pela parte autora, afirmando ainda que não há dever de indenizar, haja 

vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao 

final pela condenação da parte autora nas penas de litigante de má-fé e 

pedido contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Tenho que 

não deve prosperar a preliminar de impossibilidade de desistência, vez 

que a hipótese trazida nos autos não se enquadra naquela descrita no 

Enunciado FONAJE 90, bem como, não há qualquer pedido da parte autora 

nesse sentido, motivo pelo qual tal preliminar deve ser rejeitada. Rejeito a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, vez que, 

conforme se infere dos autos, já houve anterior decisão deste juízo, 

deferindo tal inversão, a qual encontra-se lançada no ID 12443443, haja 

vista o reconhecimento da condição de hipossuficiência do consumidor, 

ora parte reclamante. Ainda, tenho que as preliminares de ausência de 

documentos indispensáveis a propositura da ação, em especial o extrato 

dos órgãos de proteção ao crédito e comprovante de endereço, devem 

ser rejeitadas, tendo em vista que tais documento apresentam 

informações verossímeis. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte 

ré se deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se 

que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, a realização de diversos pagamentos pela parte 

autora, bem como, a suposta prestação do serviço, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, em especial a contratação de plano 

telefônico “pós-pago” ou “controle”, se descuidando de provar o alegado 

na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Ademais, 

se houve a migração do plano realizado pela parte autora, deveria a parte 

ré trazer aos autos a comprovação de tal migração, seja através de 

contrato ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse 

particular. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, 

pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de 

seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 
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CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange 

a pretensão contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a 

mesma deve ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não 

conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas 

alegações, passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços 

pela parte autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos 

autos. Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a 

improcedência do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na 

presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida providencie a 

exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Determino 

ainda, que a Secretaria deste Juizado Especial, providencie a habilitação 

do Patrono da parte reclamada (FILINTO CORRÊA DA COSTA JUNIOR - 

OAB/MT 11.264), nos termos requeridos na audiência de conciliação, com 

posterior intimação da r. sentença. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SONAIRA BRAGA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/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))

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: 

1000418-78.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SONAIRA BRAGA MOTTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação 

de obrigação de fazer, cumulada com indenização de danos morais e 

materiais proposta por SONAIRA BRAGA MOTTA, em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Relata a 

parte autora ser consumidora da parte reclamada através da Unidade 

Consumidora n.º 6/1767034-0, recebendo cobrança referente a “consumo 

em kWh recuperado” no valor de R$ 5.068,29 (cinco mil e sessenta e oito 

reais e vinte e nove centavos), requerendo assim a declaração de 

inexistência do débito, bem como, indenização de danos morais. Liminar 

deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar 

de incompetência do juizado especial cível para o processamento da 

causa, afirmando no mérito que não há dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência arguida, na 

medida em que se torna desnecessária a realização de prova pericial, na 

medida em que os elementos produzidos nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 
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Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta a fatura emitida pela parte reclamada, 

denominada “consumo a recuperar”. De outro lado, a parte reclamada 

NÃO demonstrou efetivamente a existência de irregularidade na unidade 

consumidora. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os 

autos verifico que a parte reclamada não conseguiu satisfatoriamente com 

a contestação inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a 

exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. Ora, em que pese a 

alegação da parte reclamada de constatação de irregularidade através de 

vistoria realizada, a mesma NÃO trouxe aos autos o TOI – Termo de 

Ocorrência de Inspeção, laudo de vistoria e comunicação da data de 

vistoria, afim de demonstrar suficientemente que havia irregularidade na 

unidade consumidora, ou ainda, não possibilitou a parte consumidora a 

oportunidade do contraditório e da ampla defesa, nos termos do que 

preceitua o ordenamento jurídico e a Resolução 414/2010 da ANEEL. 

Assim, não há nos autos prova suficiente que demonstre qualquer 

irregularidade na Unidade Consumidora da parte reclamante, sendo que 

competia a empresa ré trazer aos autos os documentos que fazem prova 

de suas alegações. Nessas condições, não assiste a parte ré, o direito de 

emitir fatura de recuperação de receita com amparo na Resolução 

414/2010 da ANEEL, e enviar o nome da parte consumidora inadimplente 

ao Cadastro restritivo de crédito. Aliás, a parte reclamada não cumpriu 

com os critérios técnicos dos artigos 129; 130, Inciso V e 133, todos da 

Resolução n° 414/2010, da ANEEL, que assim dispõe: “CAPÍTULO XI DOS 

PROCEDIMENTOS IRREGULARES Seção I Da Caracterização da 

Irregularidade e da Recuperação da Receita Art. 129. Na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III - 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 

479, de 03.04.2012) IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos; a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2º 

Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º 

Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve 

ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita 

a comprovação do recebimento. § 4º A partir do recebimento do TOI, o 

consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à distribuidora a opção pela 

perícia técnica, no medidor e demais equipamentos, de que trata o inciso II 

do § 1º, quando for o caso. § 5º Nos casos em que houver a necessidade 

de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a 

distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado 

no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento 

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los 

por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 

6º O relatório de avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser 

elaborado pelo laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que 

certificado como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou 

entidade por ele delegada, preservado o direito de o consumidor requerer 

a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese do § 6º, a 

distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante 

comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, 

data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso 

deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado. § 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente 

informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para 

realização da avaliação técnica do equipamento. § 9º Caso o consumidor 

não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora 

seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do 

equipamento, desde que observado o disposto no § 7º. § 10. Comprovada 

a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será 

responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado 

por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, 

vedada a cobrança de demais custos. § 11. Os custos de frete de que 

trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. Art. 130. 

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da 

receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I - utilização do consumo 

apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde 

que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea ?a? 

do inciso V do § 1º do art. 129; II - aplicação do fator de correção obtido 

por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de 

procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base 

do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos 3 (três) maiores 

valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, 

proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e 

reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - 

determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de 

potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, 

quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no 

momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe 

residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, 

para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a 

partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou V - 

utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição. Parágrafo único. Se o histórico de 

consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a 

cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior 

a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) 

menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica 

ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores a 

data de emissão do TOI, e a irregularidade não distorcer esta 

característica, a utilização dos critérios de apuração dos valores básicos, 

para efeito de recuperação da receita, deve levar em consideração tal 

condição. Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a 

devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a 

respeito dos seguintes elementos: I - ocorrência constatada; II - memória 

descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de 

consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e 

reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; III - 

elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da 

medição fiscalizadora, quando for o caso; IV - critérios adotados na 

compensação do faturamento; V - direito de reclamação previsto nos §§ 

1º e 3º deste artigo; e VI - tarifa(s) utilizada(s). § 1º Caso haja 

discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos 

valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à 

distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias. § 2º Na hipótese do § 

1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, o resultado da reclamação ao consumidor, podendo enviar, se for o 

caso, a respectiva fatura de ajuste do faturamento, com vencimento 

previsto para, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis. § 3º Persistindo a 

discordância em relação às providências adotadas, o consumidor pode 

contatar a ouvidoria da distribuidora, conforme disposto no art. 201. § 4º 

Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a 

distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o 

reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.” Logo, não se 

pode referendar o procedimento levado a efeito pela parte reclamada. 

Para que seja feita a cobrança do consumo pretérito e sua devida 

recuperação é necessário que a parte reclamada atenda as exigências do 

regulamento da ANEEL, conforme traz a jurisprudência: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LASTREADA EM 

PROCEDIMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE QUE NÃO 

OBSERVOU A NORMATIVA DE REGÊNCIA (RESOLUÇÃO 414/2010 DA 

ANEEL), A AFASTAR SEU VALOR PROBANTE. DECLARAÇÃO DO 

INDÉBITO QUE SE IMPÕE. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL, 

AO DEFINIR PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DE 
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IRREGULARIDADE, ESTABELECE QUE A DISTRIBUIDORA, NOS CASOS EM 

QUE HOUVER NECESSIDADE DE RETIRADA DO MEDIDOR, DEVE NÃO SÓ 

ACONDICIONAR O EQUIPAMENTO EM INVÓLUCRO ESPECÍFICO, A SER 

LACRADO NO ATO DA RETIRADA, MEDIANTE ENTREGA DE 

COMPROVANTE AO CONSUMIDOR OU ÀQUELE QUE ACOMPANHAR A 

INSPEÇÃO, O QUE FOI OBSERVADO NA ESPÉCIE, MAS ENCAMINHÁ-LO, 

POR MEIO DE TRANSPORTE ADEQUADO, PARA REALIZAÇÃO DE 

AVALIAÇÃO TÉCNICA (§ 5º DO ART. 129), COM COMUNICAÇÃO AO 

"CONSUMIDOR, POR ESCRITO, MEDIANTE COMPROVAÇÃO, COM PELO 

MENOS 10 (DEZ) DIAS DE ANTECEDÊNCIA, O LOCAL, DATA E HORA DA 

REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA, PARA QUE ELE POSSA, CASO 

DESEJE, ACOMPANHÁ-LA PESSOALMENTE OU POR MEIO DE 

REPRESENTANTE NOMEADO" (§ 7º DO ART. 129), ATÉ PORQUE TAL 

AVALIAÇÃO TÉCNICA, MESMO QUE REALIZADA PELO LABORATÓRIO 

DO FORNECEDOR, HÁ DE SER IMPLEMENTADA COM PESSOAL 

TECNICAMENTE HABILITADO E EQUIPAMENTOS CALIBRADOS CONFORME 

PADRÕES DO ÓRGÃO METROLÓGICO, DEVENDO O PROCESSO TER 

CERTIFICAÇÃO NA NORMA DA ABNT NBR ISO 9001 (§ 6º DO ART. 129). 

CONSEGUINTE, ANTE A AUSÊNCIA, IN CASU, DE COMPROVAÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR NA FORMA DO QUE DETERMINA DO § 7º 

DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL, 

EVIDENCIADA ESTÁ A NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE 

CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE REALIZADO PELO 

FORNECEDOR, COM O QUE RESTA FULMINADA A DECORRENTE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NAQUELE ALICERÇADA. MESMO QUE 

ASSIM NÃO FOSSE, AD ARGUMENTANDUM TANTUM, INVIÁVEL SE 

MOSTRA A VALIDAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PRETENDIDA 

PELA RÉ. ISSO PORQUE NÃO HÁ, NO REFERIDO PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO, NEM EM QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE PROVA 

CARREADO AOS AUTOS, O MENOR ADMINÍCULO DE PROVA A REVELAR 

OS PARÂMETROS UTILIZADOS PELA RÉ, PARA - AO ADOTAR O 

CRITÉRIO INSCULPIDO NO ART. 130, IV, IN FINE, DA RESOLUÇÃO 

414/2010 DA ANEEL - DEFINIR AS DIFERENÇAS DE ENERGIA FATURADAS 

A MENOR. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 70053833083, QUARTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO RS, RELATOR: RICARDO BERND, JULGADO EM 30/03/2016) (GRIFEI) 

ENERGIA ELÉTRICA. AVARIA NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A mera 

existência de avaria no medidor de energia elétrica, por si só, não 

comprova a mensuração a menor do consumo. Para proceder à 

recuperação de consumo pretérito, é indispensável prova de registro a 

menor do consumo real. 2. A configuração do dano moral exige grave 

ofensa à dignidade da pessoa humana. A cobrança indevida não causa, 

por si só, dano moral. 3. Em se tratando de causa em que não há 

condenação, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a 

apreciação equitativa do juiz. Hipótese em que os honorários devem ser 

mantidos. Negado seguimento aos recursos. (TJRS, Apelação Cível nº 

70053929949, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, 22ª Câm. Cível, j. 

em 01.10.2013 A discrepância da quantidade de energia elétrica faturada 

com as que vinham sendo cobradas nos outros meses deixam aflorar as 

inconsistências no agir da demandada, traduzindo-se em conduta abusiva 

porque se constituem em exigência de valores que advieram de 

procedimentos realizados ao arrepio da forma prescrita na legislação de 

regência, o que ofende a dignidade do cidadão ao trazer-lhe insegurança 

quanto à possibilidade de ter suspenso um serviço público essencial, 

como se qualifica a energia elétrica, ensejando direito à reparação por 

dano extrapatrimonial. Daí a concluir que se mostrou acertado o 

provimento judicial concedido in limine litis, porquanto determinativo da 

obrigação de abstenção, impondo-se a sua confirmação neste ato 

sentencial. No que tange aos danos morais não há como acolher o pedido 

vez que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte 

autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou 

humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Não se 

está, contudo, dizendo, com isso, que a parte reclamante não sofreu 

transtornos e frustração. Reconhece-se que a situação atravessada é 

capaz de ensejar extremo desconforto. Entretanto, não alcança o patamar 

de autêntica lesão a atributo da personalidade, de modo a ensejar 

reparação. Cuida-se, na verdade, de mero aborrecimento comum à vida 

em relação, não indenizável, portanto. Ademais, analisando detidamente 

os autos, a parte autora não acostou nos autos qualquer tipo de protocolo 

de atendimento junto a parte ré, onde poderia comprovar a busca pela 

solução dos problemas relatados e, a inércia da parte reclamada na 

resolução, o que poderia configurar falha na prestação do serviço, bem 

como, não houve a inscrição de seu nome nos órgãos ou ainda, a 

interrupção da energia, o que ensejariam a reparação de danos morais. 

Assim, tenho a inocorrência de atos indenizáveis. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO Pelos motivos alinhavados (desobediência ao que dispõe 

a Resolução nº 414/2010 da ANEEL), indefiro o pedido contraposto. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, para declarar a inexigibilidade do débito da fatura 

impugnada nestes autos, com referência ao mês 12/2017 no valor de R$ 

5.068,29 (cinco mil e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos). Por 

pertinência, CONFIRMO a tutela de urgência concedida. Por conseguinte, e 

com espeque nos fundamentos alinhavados, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido contraposto, bem como, o de indenização por danos morais, nos 

termos da fundamentação supra. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIK DE MELO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000503-64.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VALDIK DE MELO DA COSTA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A., TIM CELULAR S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de ação 

de indenização de danos morais e materiais proposta por VALDIK DE 

MELO DA COSTA, em desfavor de TIM CELULAR S.A. Relata a parte 

autora que é cliente da parte ré, porém, que teve os serviços de telefonia 

suspensos indevidamente, requerendo ao final, o reestabelecimento da 

linha telefônica e indenização de danos morais. Em contestação, alega a 

parte ré que o reestabelecimento do serviço é impossível, tendo em vista a 

realização de portabilidade pela parte autora para outra operadora, 

afirmando ainda que inexistem os protocolos de atendimento 

apresentados, inexistindo ato ilícito praticado, tendo em vista tratar de 

solicitação de portabilidade da parte demandante, pugnando ao final pela 

improcedência da ação. Inexistindo preliminares, passo a analisar a 

questão do mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 
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que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente afirma que os serviços de telefonia foram 

suspensos indevidamente pela parte ré, que sem qualquer justificativa 

interrompeu seu terminal telefônico. No presente caso, em pese a 

reclamada tenha afirmado que o cancelamento se deu em virtude de 

suposta solicitação de portabilidade da linha telefônica, o que ensejaria o 

regular cancelamento da linha e, afastaria sua responsabilidade pelo 

evento, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento capaz de provar a ocorrência de tal solicitação, passando ao 

largo de comprovar o efetivo motivo da suspensão da linha telefônica da 

parte autora. Ora, não é crível que a empresa de telefonia, parte ré, não 

tenha realizado qualquer tipo de formalização quando da ocorrência da 

suposta solicitação de portabilidade, bem como, não tenha qualquer tipo de 

registro de sua ocorrência, tal como, sendo certo que a parte requerida se 

descuidou de juntar qualquer documento nesse sentido. Ademais, tenho 

que a parte ré não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

elucidar os fatos trazidos no presente processo, se limitando a juntar com 

a peça defensiva meras telas de seu sistema, as quais verifico que se 

trata de documento unilateral, não servindo para fazer prova do quanto 

alegado na defesa, bem como, tais telas não trazem maiores detalhes do 

supostamente ocorrido. Ainda, analisando detidamente os autos, verifico 

que a parte ré não nega a suspensão do terminal telefônico da parte 

reclamante, porém, limita-se apenas e tão somente em alegar que houve a 

solicitação de portabilidade, contudo, sem trazer prova mínima de sua 

ocorrência. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, 

pois tenho que houve efetiva falha na prestação de serviço pela parte 

reclamada,  que sem qualquer  just i f icat iva real izou o 

cancelamento/suspensão indevida da linha telefônica da parte autora. A 

respeito, eis os entendimentos jurisprudenciais do e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, a seguir colacionados: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TELEFONIA 

FIXA – BLOQUEIO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO- MANTIDO 

- JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – 

RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO 

(SÚMULA 362-STJ) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A 

suspensão indevida dos serviços de telefonia resulta em dano moral à 

imagem da empresa do apelado que se utiliza de linha telefônica para 

atender clientes, no entanto, foi privada deste meio de comunicação, fato 

que ultrapassa os meros aborrecimentos da vida cotidiana, imperativo é o 

reconhecimento do dano moral. 2. A fixação do valor da indenização deve 

observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que impõe 

ao julgador examinar as condições do ofensor, da ofendida e o bem 

jurídico lesado. Mantem-se o valor atribuído. 3- Nos valores arbitrados no 

caso dessa espécie, os juros moratórios fluem a partir da citação válida, e 

correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362). (Ap 

46780/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 

23/06/2017)) [grifou-se] RECURSO CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE 

TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DA LINHA 

TELEFÔNICA - NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO 

FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa 

de telefonia que suspende indevidamente a prestação de serviços sob a 

alegação de divergências cadastrais em sua base de dados, sem, no 

entanto comprovar tal alegação, comete ato ilícito, restando demonstrada, 

assim, a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. 

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixado dentro 

dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (RI, 842/2012, DR. 

VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) [grifou-se] 

Assim, a parte requerida não comprovou que tenha prestado o serviço de 

forma satisfatória, bem como, não apresentou qualquer justificativa para a 

realização da indigitada portabilidade. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei 

civil não fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo 

ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 - condenar a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos 

pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 310 de 621



disposição da súmula 362 do STJ; e 2 - determinar que a parte promovida 

providencie o reestabelecimento do terminal telefônico (66) 9 8111-6334, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de fixação de multa. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA BORGES TRAJANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000510-56.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CLEUZA BORGES TRAJANO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de ação de nulidade 

de contrato, com restituição de valores e indenização de danos morais 

proposta por CLEUZA BORGES TRAJANO, em desfavor de CLEUZA 

BORGES TRAJANO. Relata a parte autora que que contratou um 

empréstimo consignado junto a parte Reclamada, mas não foi informada de 

que tratava-se de um cartão de crédito e que os descontos realizados em 

sua folha de pagamento se referiam apenas ao mínimo do cartão, 

afirmando ainda que o desconto em folha visa, justamente, obter menores 

juros, não se mostra cabível a opção pelo lançamento de um empréstimo 

em fatura de cartão de crédito com o débito do valor mínimo no 

contracheque da autora, posto que as taxas praticadas nos cartões de 

crédito são bem mais elevadas, tornando o débito impagável. Pugna ao 

final pela declaração da inexistência do empréstimo, com a restituição dos 

valores, em como, indenização de dano moral. Em que contestação, alega 

reclamada, em síntese, que o empréstimo contratado pela parte autora se 

trata de cartão de crédito consignado, na modalidade RMC - Reserva de 

Margem Consignável, legalmente contratado, não havendo qualquer 

irregularidade, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Inexistindo preliminares, passo a análise das questões do MÉRITO da 

demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO 

assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se a parte autora realizou a contratação do cartão de crédito junto a 

parte ré ou se trata apenas de empréstimo consignado. Em que pese as 

alegações da parte autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica 

com a parte ré, que ensejasse a realização da cobrança do cartão de 

crédito, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de 

negócio jurídico entre as partes, conforme se infere das faturas mensais 

anexadas nos autos, onde restou demonstrada o histórico de compras 

realizadas. Analisando detidamente os autos, verifico das faturas trazidas 

pela parte ré no ID 13486634, comprovam a regularidade da utilização do 

cartão de crédito pela parte autora, que se utilizou dos serviços de cartão 

de crédito disponibilizados por aquela, conforme se infere de compra 

realizada pelo indigitado cartão de crédito, a qual ainda fora parcelada em 

10 vezes, sob a rubrica “HAVAN LOJAS DEPARTAM 01/10”. O envio de 

produto ou fornecimento de serviço sem a prévia solicitação do 

consumidor é conduta vedada elo CDC no art. 39, III, entretanto, na 

hipótese na qual a natureza peculiar do contrato de cartão de crédito, bem 

como a realização do desbloqueio e considerável utilização do 

fornecimento de crédito ofertado pela administradora importam na 

superação do vício e na efetiva celebração do contrato. Ora, se a parte 

requerente recebeu o cartão de crédito, bem como, se sentiu lesada com 

a conduta da parte ré, não deveria ter realizado o desbloqueio e utilização 

do cartão, ou seja, ao realizar tal utilização, a mesma anuiu com os 

serviços disponibilizados pela parte ré, não podendo se insurgir neste 

momento quanto as cobranças realizadas. Assim tem entendido os 

tribunais pátrios: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO. ANUÊNCIA CONFIGURADA A PARTIR DO DESBLOQUEIO E 

UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE CONTRATO 

COM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO APTO 

A COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO. OPERADORA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 283 DO STJ. SÚMULA 596 

DO STF. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO INCIDÊNCIA 

DA LIMITAÇÃO DE JUROS PREVISTA NA LEI DE USURA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pleito recursal de 

reconhecimento da relação de consumo entre autor e ré encontra-se 

convergente com o que foi decidido na sentença apelada que reconheceu 

a mencionada relação e a resolveu sob o prisma dos princípios que 

informam e disciplinam as relações consumeristas. 2. A jurisprudência 

desta Corte se firmou no sentido de que a proposta de abertura de linha 

de crédito por meio de cartões de crédito é tida como aceita na ocasião em 

que o consumidor, ainda que não tenha requerido o cartão, recebe-o, 

desbloqueia-o e o utiliza, resultando, deste modo, no vínculo jurídico entre 

as partes. 3. É desnecessária a apresentação de documento em que 

conste a assinatura do devedor, uma vez que a parte autora/apelada 

comprovou a relação jurídica com a ré/apelante a partir da apresentação 

dos boletos demonstrativos do consumo do crédito, evidenciando o fato 

constitutivo de seu direito, não havendo prova do pagamento ou da 

extinção do débito pela apelante. 4. A jurisprudência desta Corte se firmou 

no sentido de que a Medida Provisória n. 2.170-36/01 permite a 

capitalização de juros mensais em contratos bancários, desde que 

expressamente pactuada. 5. As empresas administradoras de cartão de 

crédito são incluídas na categoria de instituição financeira, consoante 

Súmula 283 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual os juros 

cobrados por elas não se submetem aos limites previstos na Lei de Usura. 

(Órgão 5ª Turma Cível – TJDFT - Processo N. APELAÇÃO 

0711927-54.2017.8.07.0001 - Relator Desembargador ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO) PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CARTÃO DE 

CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. CONTRATO ACEITO. AUSÊNCIA DO 

TERMO DE ADESÃO. IRRELEVÂNCIA. CONTRATO DE EMISSÃO E 

UTILIZAÇÃO DO CARTÃO ACOMPANHADO DOS DEMONSTRATIVOS DO 

DÉBITO E FATURAS MENSAIS. INÍCIO DE PROVA ESCRITA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. INVIABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Em se tratando de 
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cartão de crédito, o contrato de adesão com a administradora presume-se 

aceito quando o consumidor recebe o cartão e o utiliza, configurando-se 

em provas que autorizam o ajuizamento da monitória pelo banco o contrato 

de emissão e utilização de cartão de crédito, demonstrativo da dívida e 

faturas que demonstram a utilização do cartão de crédito. 2. Não se há 

falar em extinção prematura da ação monitória ante a ausência de contrato 

de cartão de crédito assinado pelo réu, quando constam dos autos 

documentos aptos a demonstrar que as partes firmaram contrato de 

utilização de cartão de crédito. 3. Recurso provido. Sentença cassada. 

(Acórdão n.641451, 20120710135637APC, Relator: GILBERTO PEREIRA 

DE OLIVEIRA, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2012, Publicado 

no DJE: 17/12/2012. Pág.: 434) Ora, da simples análise dos documentos 

juntados nos autos, é possível se inferir claramente, que diferente do 

alegado pela parte autora, fora realizada a contratação de cartão de 

crédito, o qual fora desbloqueado e utilizado pela mesma. No mesmo 

sentido, não pode a parte autora alegar desconhecer se tratar de 

contratação de cartão de crédito, se durante o período se utilizou do 

indigitado cartão. Salta aos olhos, o fato da parte autora alegar 

desconhecer a contratação do cartão de crédito se, restou demonstrada a 

sua utilização com a realização de compra e parcelamento da mesma. 

Outrossim, a parte reclamante não trouxe nos autos qualquer documento 

capaz de desconstituir as sólidas argumentações e documentos da parte 

ré, bem como, não demonstrou a realização do pagamento dos débitos 

discutidos nestes autos. Ademais, não verifico a ocorrência de qualquer 

pratica enganosa ou abusiva praticada pela parte, é que da simples 

análise dos documentos juntados nos autos, este deixa clarividente que a 

parte autora anuiu com a contratação do cartão de crédito, momento em 

que realizou seu desbloqueio e utilização, ao passo que, se houve 

anuência da parte autora, esta se deu por liberalidade. Por seu turno a 

parte requerida demonstrou a existência dos débitos e da contratação, 

conforme as faturas anexadas nos autos. Desta forma, restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de 

fato, a parte autora contratou os serviços da empresa reclamada, na 

modalidade cartão de crédito, sendo a cobrança devida. Desta feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e, que as cobranças dos valores pela parte 

reclamada se deram em razão de efetiva adesão da parte autora. 

Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando 

provar a culpa exclusiva do consumidor, hipótese verificada no caso dos 

autos. O que se depreende do caso em tela é que houve a contratação do 

serviço pela parte reclamante relativo ao cartão de crédito, uma vez que a 

parte requerida comprova através das faturas mensais, a utilização 

efetiva do cartão de crédito pela parte autora, a existência da relação 

comercial e débito entre os litigantes. Assim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

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

À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000485-43.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALEX SANDRO DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização de dano moral proposta por ALEX SANDRO DA SILVA 

RODRIGUES em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Relata a 

parte autora que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito, referente débito do qual desconhece a origem, pleiteando ao final 

a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. 

Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de falta de 

interesse de agir da parte autora, afirmando no mérito que a inclusão do 

nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma 

legítima, não havendo o que se falar em indenização por danos morais, 

pugnando ao final pela improcedência da demanda. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, 

vez que a busca da via administrativa não é requisito indispensável a 

propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem de ingressar em 

juízo para ter sua pretensão amparada. Rejeito a preliminar suscitada. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

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

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora desconhece qualquer 

origem dos débitos, que ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. No presente caso, em pese a reclamada tenha 

afirmado a ausência de conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe 

aos autos qualquer tipo de documento, que comprovasse a prestação do 

serviço ou sua disponibilização em favor da parte autora, passando ao 

largo de comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o 

principal, a legalidade dos débitos discutidos nos autos. Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, 

extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da 

inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe 

incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 

débito já quitado. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 
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reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar 

que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte 

reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso (data da negativação), conforme disposição da súmula 54 do STJ; 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRISVANIA MATTOS DA SILVA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001138-79.2017.8.11.0010. REQUERENTE: IRISVANIA MATTOS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização de dano moral proposta por IRISVANIA MATTOS DA SILVA 

em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Relata a parte autora 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente 

débito do qual desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em contestação 

alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de falta de interesse de 

agir da parte autora, afirmando no mérito que a inclusão do nome da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma legítima, não 

havendo o que se falar em indenização por danos morais, bem como, 

afirmando da existência de negativação preexistente, pugnando ao final 

pela improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, vez que a busca da via 

administrativa não é requisito indispensável a propositura da ação, ante a 

necessidade que a parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão 

amparada. Rejeito a preliminar suscitada. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 
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supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No 

presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a prestação do serviço ou sua 

disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, extrato dos 

órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da inscrição 

pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe 

incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 

débito já quitado. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora possui 

outros apontamentos negativos em seu nome, porém, tratam-se de 

apontamentos posteriores ao discutido nesta demanda, ou seja, a 

negativação realizada pela parte reclamada é anterior as demais 

negativações. Verifica-se do extrato emitido pelos órgãos de proteção ao 

crédito, que a inclusão do apontamento negativo pela parte reclamada se 

deu na data 16.01.2017, ao passo que o outro apontamento negativo 

consta com a inclusão em 10.02.2017, ou seja, não há apontamento 

preexistente ao realizado pela parte ré. Ademais, o apontamento realizado 

em 10.02.2017 encontra-se em discussão judicial, o que afasta a 

incidência da súmula 385 do STJ. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no 

caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição 

preexiste à discutida nos autos ou ainda, que há discussão judicial do 

débito supostamente preexistente. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa 

daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: 

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - 

INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito que 

não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 
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R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 

- determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ; Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-64.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRISVANIA MATTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001139-64.2017.8.11.0010. REQUERENTE: IRISVANIA MATTOS DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta 

por IRISVANIA MATTOS DA SILVA, em desfavor de OI S.A. Relata a parte 

autora que é cliente da parte ré na modalidade de linha pré-paga, 

desconhecendo o débito lançado pela parte reclamada que, originou a 

inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo 

assim indenização de danos morais e declaração de inexistência dos 

débitos. Em contestação, alega a parte reclamada, em síntese, que houve 

a comprovação da contratação do plano pela parte autora, afirmando 

ainda que não há dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação da parte 

em pedido contraposto. Inexistindo preliminares, passo a análise de 

MÉRITO da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte 

ré se deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se 

que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, a realização de diversos pagamentos pela parte 

autora, bem como, a suposta prestação do serviço, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, em especial a contratação de plano 

telefônico “pós-pago” ou “controle”, se descuidando de provar o alegado 

na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Ademais, 

se houve a migração do plano realizado pela parte autora, deveria a parte 

ré trazer aos autos a comprovação de tal migração, seja através de 

contrato ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse 

particular. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, 

pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de 

seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 
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sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora possui 

outros apontamentos negativos em seu nome, porém, tratam-se de 

apontamentos que estão sendo discutidos judicialmente, em ação própria. 

Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 

385 do STJ. Nesse entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - 

DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - 

SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o 

cessionário de crédito que não confere de modo adequado os 

documentos comprobatórios da legitimidade do crédito adquirido e 

inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em cadastro de 

inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de crédito 

decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano moral, 

basta a negativação indevida, sendo desnecessária a demonstração do 

prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ não deve ser 

aplicada no caso de as demais negativações do nome do requerente 

serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por danos morais 

deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a indenização se mede 

pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil. - 

Se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais de vários 

estabelecimentos que negativaram seu nome indevidamente, em razão da 

fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já 

que há outras inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. - Recurso provido em parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva, Data de Julgamento: 23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL) DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a pretensão 

contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a mesma deve 

ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não conseguiu 

trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas alegações, 

passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços pela parte 

autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos autos. 

Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a improcedência 

do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 

- determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000055-91.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FERNANDO MORAES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, cumulada com indenização de danos morais e materiais proposta 

por FERNANDO MORAES DOS SANTOS, em desfavor de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Relata a parte autora que nunca realizou 

qualquer contratação de serviços junto a parte reclamada, que 

justificassem os débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como, 

indenização de danos morais. Tutela antecipada indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de ausência 

de interesse de agir e incompetência dos juizados especiais, em vista da 

necessidade de perícia grafotécnica, afirmando no mérito que há vínculo 

entre as partes, ao passo que inexiste o dever de indenizar, bem como, 

que não há qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela 

condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de falta de interesse de 

agir, vez que a busca da via administrativa não é requisito indispensável a 

propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem de ingressar em 

juízo para ter sua pretensão amparada. Rejeito a preliminar suscitada. 

Ainda, tenho que a preliminar de incompetência dos juizados especiais, 

sob a justificativa de necessidade de perícia grafotécnica, deve ser 

rejeitada, tendo em vista que dos documentos anexados nos autos, tais 

como RG, procuração e declaração, é possível se inferir a olho nu, a 

semelhança entre a assinatura da parte reclamante e aquelas apostas nos 

contratos junto a parta reclamada. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 
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Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer contratação nesse sentido, afirmando tratar 

de negativação indevida. Em que pese as alegações da parte autora de 

que nunca realizou qualquer relação jurídica com a parte ré, que 

ensejasse a realização da cobrança e o apontamento negativo, esta última 

conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre 

as partes, conforme se infere do contrato firmado entre as mesmas, 

trazido aos autos com a contestação. Analisando detidamente os autos, 

verifico do contrato trazido nos autos no ID 13577893, deve ser 

reconhecido, vez que demonstra claramente que houve realização de 

negócio jurídico entre as partes, sendo anuído pela parte reclamante, que 

assinou inclusive contrato de confissão de dívida. Ora, da simples análise 

dos documentos juntados nos autos, é possível se inferir a olho nu, que a 

assinatura aposta no contrato pertence a parte autora, bem como, consta 

a juntada de seus documentos pessoais. Outrossim, a parte reclamante 

não trouxe nos autos qualquer documento capaz de desconstituir as 

sólidas argumentações da parte ré, bem como, não demonstrou a 

realização do pagamento dos débitos discutidos nestes autos. Por seu 

turno a parte requerida demonstrou a existência dos débitos e da 

contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos dos débitos, os 

quais encontra-se anexados nos autos. Desta forma, restou comprovada 

a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte 

autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança 

devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças dos 

valores pela parte reclamada se deram em razão de efetiva adesão da 

parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive contrato assinado pela parte autora, a existência da 

relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente 

litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que 

dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de 

Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a presente demanda 

afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, 

que autorizasse a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito 

ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da 

parte reclamada, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a 

reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando se tratar de 

dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos 

que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta clara a 

alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência da 

relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Rejeito o pedido, ante a 

desnecessidade de perícia, vez que dos documentos acostados nos 

autos é possível se inferir a existência de relação entre as partes, ou seja, 

o conjunto probatório dos altos possibilita a identificação da relação havia 

entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o contrato juntado nos autos e, 

assinado pela parte autora, possibilita inferir a olho nu, a semelhança da 

assinatura, se comparado aos demais documentos assinados por ela nos 

autos. Eis o entendimento da e. Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 

0035426-94.2017.811.0002 - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes - Data do Julgamento: 13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO 

DE MATO GROSSO) DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

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

Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé 

no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser 

revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a 

parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 SENTENÇA Processo: 

1000076-67.2018.8.11.0010. REQUERENTE: WELLTON ROGGER 

JERONIMO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização de dano moral proposta por 

WELLTON ROGGER JERONIMO em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Relata a parte autora que teve 

seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do 

qual desconhece a origem, haja vista a inexistência de relação jurídica 

junto a parte ré, pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito 

e indenização por danos morais. Liminar indeferida. Em contestação alega 

a parte reclamada, em síntese, que a inclusão do nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma legítima, não havendo 

o que se falar em indenização por danos morais, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. Inexistindo preliminares, passo a análise do 

MÉRITO da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

vez que relata nunca ter realizado qualquer tipo de transação junto a parte 

ré. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada compareceu à 

audiência de conciliação (13704148), representada por Preposto, porém 

não juntou carta de preposição em nome do suposto representante, mas 

apenas de terceiros, bem como, não solicitou prazo para tal ato. Ora, a 

parte ré ao comparecer em audiência sem a representação adequada, ou 

seja, o representante da parte reclamada não apresentou carta de 

preposição para a assentada, tampouco nos autos, a decretação de sua 

revelia é medida de rigor. A turma recursal definiu caso similar: EMENTA 

RECURSO INOMINADO. REVELIA DECRETADA. AUSÊNCIA DE CARTA DE 

PREPOSIÇÃO E CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. Parte requerida que além de 

não ter apresentado carta de preposição na audiência de conciliação, 

também não apresentou contra social, vindo a fazê-lo somente nas razões 

recursais. Revelia corretamente estabelecida. Recurso não provido. 

RELATÓRIO Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual a 

requerente sustenta falha na prestação do serviço contratado com a 

requerida, razão pela qual pugna pela indenização por dano morais em 

razão dos transtornos sofridos, bem como ressarcimento das 05 (cinco) 

últimas parcelas pagas. A requerida compareceu à audiência de 

conciliação sem apresentar carta de preposição e documentos 

constitutivos da empresa. Sobreveio sentença que decretou a revelia da 

empresa requerida e julgou procedentes os pedidos da inicial. A requerida 

interpôs recurso inominado pleiteando o afastamento da revelia, alegando 

que a audiência estava marcada para às 8h 45min, todavia iniciou às 

8h:30min momento em que ainda não estava com o documentos 

constitutivos da empresa. Ao final pugna pela remessa do feito à vara de 

origem para designação de nova audiência de conciliação. Foram 

apresentadas contrarrazões. Em síntese, eis o relatório. VOTO Egrégia 

Turma: No caso em apreço percebe-se que a empresa 

requerida/recorrente compareceu à audiência de conciliação sem carta de 

preposição e sem os documentos constitutivos. Assim tendo em vista que 

os documentos não foram apresentados antes da prolação da sentença, 

agiu corretamente o douto magistrado a quo ao decretar a revelia da ora 

recorrente. A recorrente arguiu cerceamento de defesa, uma vez que a 

audiência iniciou 15 minutos antes do previsto, momento em que seu 

advogado ainda aguardava a chegada dos documentos. Todavia, tal 

alegação não se sustenta, pois poderia a requerida anexar os 

documentos aos atos após a realização da audiência, todavia, somente o 

fez quando da apresentação das razões recursais. Os efeitos da revelia 

somente deixam de incidir quanto à matéria fática se houver nos autos 

elementos aptos a infirmar as alegações do reclamante, o que não ocorreu 

no caso em análise. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. NELSON 

DORIGATTI Juiz de Direito - Relator (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 104522820158110013/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

13/05/2016, Publicado no DJE 13/05/2016)Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. (ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 1ª Turma 

Recursal Temporária Processo nº 0010452-28.2015.811.0013 

(8010452-95.2015.811.0010) Origem: Juizado Especial Cível de Jaciara 

Recorrente: Leonardo Cecato Vera e Cia Ltda ME- Prepara Cursos 

Profissionalizantes Recorrido: Kenia Ribeiro Gomes) Diz o enunciado nº 99 

do Fonaje que o Preposto que compareça sem carta de preposição 

obriga-se a apresentá-la, no prazo que for assinado, para a validade de 

eventual acordo, sendo que a inexistência de acordo opera, de plano, os 

efeitos da revelia. Por sua vez, a Lei n. 9.099/95 no seu artigo 20 registra 

que: Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. Nada há na convicção deste juízo que justifique a não aplicação do 

dispositivo legal acima mencionado, tendo em vista que a contestação 

apresentada limita-se a arguir que a parte autora tem culpa exclusiva na 

inserção de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito, haja 

vista suposta contratação de Unidade Consumidor, e no mérito nega a 

ocorrência do dano moral, sem, contudo juntar aos autos qualquer prova. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a contratação pela parte autora, a 

prestação do serviço ou sua disponibilização em favor da mesma, 

passando ao largo de comprovar a efetiva relação jurídica entre as partes 

e o principal, a legalidade dos débitos discutidos nos autos. Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, 

extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da 

inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 
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documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe 

incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 

débito já quitado. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO 

STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora possui 

outros apontamentos negativos em seu nome, porém, tratam-se de 

apontamentos posteriores ao discutido nesta demanda, ou seja, a 

negativação realizada pela parte reclamada é anterior as demais 

negativações. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o 

teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição preexiste à 

discutida nos autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa daquele que 

nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 

moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). DISPOSITIVO Ante o 

exposto, decreto a revelia da parte reclamada e julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ; Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 
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recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

YARA CRISTINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000476-81.2018.8.11.0010. REQUERENTE: YARA CRISTINA FERREIRA 

REQUERIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais, proposta por YARA CRISTINA FERREIRA, 

em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Relata 

a parte autora que teve um vídeo particular divulgado na página/perfil 

denominado @SAUDEIRONICA, cujo provedor de internet pertence a parte 

reclamada, requerendo assim a remoção e/ou bloqueio da página/perfil, o 

fornecimento da identificação do usuário (números de IP, com datas e 

horários GMT), bem como, indenização de danos morais. Liminar deferida. 

Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, que houve o 

cumprimento da tutela antecipada, consistente na remoção da postagem 

indicada na exordial, afirmando no mérito a desnecessidade de remoção 

da conta do usuário, de necessidade de ordem judicial para a concessão 

dos dados do usuário da conta, bem como, não havendo dever de 

indenizar, haja vista a ausência de responsabilidade desta. Inexistindo 

preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte autora. A solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte autora afirma que teve vídeo pessoal, 

divulgado sem sua autorização na internet, o que lhe acarretou 

constrangimentos. Analisando detidamente os autos, verifico que a 

publicação realizada na página/perfil @SAUDEIRONICA já fora removida, 

tendo a parte ré cumprido integralmente a decisão liminar, não havendo 

necessidade de remoção da conta do usuário, ante a cessação do dano 

relatado na exordial. No que tange ao pedido de disponibilização do IP e 

dos dados do autor da página, já restou determinada na Lei nº 12.965/14 – 

Marco Civil da Internet nos seguintes termos: Art. 10. A guarda e a 

disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de 

internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo 

de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, 

da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente 

envolvidas. § 1º O provedor responsável pela guarda somente será 

obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma 

autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que 

possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante 

ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, 

respeitado o disposto no art. 7º. (destaquei) Nesse sentido, torna-se 

inviável um controle prévio de todas as informações divulgadas nas 

páginas hospedadas, como requer a parte autora, devendo a parte ré, tão 

logo ciente da existência de conteúdo ilícito, providenciar a sua remoção e 

disponibilizar os dados dos usuários responsáveis, para fins de 

identificação e responsabilização, mediante ordem judicial. Ademais, a 

Constituição Federal garante a liberdade de manifestação do pensamento 

desde que devidamente identificada, a fim de permitir a responsabilização 

por eventual abuso, o que não se verifica no caso em comento. Com 

efeito, a Constituição Federal permite a livre manifestação do pensamento, 

mas, ao mesmo tempo, veda o anonimato e protege a honra e a imagem da 

pessoa. Nesse sentido é a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

TUTELA INIBITÓRIA - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DA 

PERSONALIDADE - PESSOA JURÍDICA - AMEAÇA CONTRA IMAGEM E 

REPUTAÇÃO - DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO - COLISÃO - 

PONDERAÇÃO DE INTERESSES. - Estabelece a Carta Magna, entre os 

direitos e garantias fundamentais, a plena liberdade de comunicação e de 

manifestação do pensamento, independentemente de censura ou licença 

(art. 5º, incisos IV e IX), ao mesmo tempo em que assegura o direito de 

resposta, proporcional ao agravo, e a inviolabilidade da honra e da imagem 

das pessoas, prevendo indenização por dano material ou moral 

decorrente de sua violação. - Em caso de eventual conflito entre esses 

dois direitos fundamentais, deve-se harmonizá-los, de modo a se 

assegurar a liberdade de expressão e de comunicação, sem prévia 

censura ou licença, mas se garantindo ao possível lesado o direito de 

reparação, se houver excessos (art. 5º, incisos V e X)" (Agravo de 

Instrumento Cv 1.0024.11.120021-8/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur 

Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2012, publicação da 

súmula em 13/08/2012, fonte site do TJMG). Assim, tenho que a parte 

demandada deve ser compelida no fornecimento de dados que permitam a 

identificação dos usuários responsáveis pela postagem, a fim de que 

possam ser responsabilizados por eventuais danos. No que se refere ao 

pedido de danos morais pleiteado pela parte demandante, não há se falar 

em responsabilização do provedor de aplicações de internet por danos 

decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, salvo nos casos de 

inércia, após a concessão de ordem judicial específica, hipótese não 

verificada nos autos, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei 12.965/2014, 

vejamos: Art. 18. O provedor de conexão à internet não será 

responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado 

por terceiros. Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de 

expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet 

somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de 

conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não 

tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu 

serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo 

apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em 

contrário. Desta feita, analisando detidamente os autos, verifico que a 

parte reclamada após instada em realizar a exclusão da publicação 

realizada na página/perfil @SAUDEIRONICA, adotou todas as medidas 

necessárias para a sua efetivação, nos termos do que determina a Lei 

12.965/2014, o que afasta sua responsabilidade por eventuais danos. 

Nesse sentido tem se posicionado a Corte Cidadã: “RECURSO ESPECIAL. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET. REDE SOCIAL 

"ORKUT". RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CONTROLE EDITORIAL. 

INEXISTÊNCIA. APRECIAÇÃO E NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. 

ART. 19, § 1º, DA LEI Nº 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). 

INDICAÇÃO DA URL. MONITORAMENTO DA REDE. CENSURA PRÉVIA. 

IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 

NÃO CABIMENTO. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada 

com indenização por danos morais e materiais, decorrentes de 

disponibilização, em rede social, de material considerado ofensivo à honra 

do autor. 2. A responsabilidade dos provedores de conteúdo de internet 

em geral depende da existência ou não do controle editorial do material 

disponibilizado na rede. Não havendo esse controle, a responsabilização 
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somente é devida se, após notificação judicial para a retirada do material, 

mantiver-se inerte. Se houver o controle, o provedor de conteúdo torna-se 

responsável pelo material publicado independentemente de notificação. 

Precedentes do STJ. 3. Cabe ao Poder Judiciário ponderar os elementos 

da responsabilidade civil dos indivíduos, nos casos de manifestações de 

pensamento na internet, em conjunto com o princípio constitucional de 

liberdade de expressão (art. 220, § 2º, da Constituição Federal). 4. A 

jurisprudência do STJ, em harmonia com o art. 19, § 1º, da Lei nº 

12.965/2014 (Marco Civil da Internet), entende necessária a notificação 

judicial ao provedor de conteúdo ou de hospedagem para retirada de 

material apontado como infringente, com a indicação clara e específica da 

URL - Universal Resource Locator. 5. Não se pode impor ao provedor de 

internet que monitore o conteúdo produzido pelos usuários da rede, de 

modo a impedir, ou censurar previamente, a divulgação de futuras 

manifestações ofensivas contra determinado indivíduo. 6. A Segunda 

Seção do STJ já se pronunciou no sentido de ser incabível a condenação 

da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela 

vencedora. 7. Recurso especial provido.” (REsp n. 1568935/RJ, 3ª Turma, 

Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.04.2016) (negritei) A par dessas 

premissas, não há que se falar em indenização por danos morais, pois a 

parte ré adotou todas as providências para a exclusão da postagem, após 

o fornecimento do URL pela parte autora, não havendo omissão/inércia 

nesse particular. Inexistindo ato ilícito praticado pela parte reclamada, 

indevida será a indenização por danos morais pleiteada pela parte 

reclamante. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE 

os pedidos da exordial, com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

confirmar a liminar deferida na presente demanda; e 2 - determinar que a 

parte promovida forneça a identificação (endereço de protocolo de 

internet - endereço IP, com datas e horários GMT) do usuário do Instagram 

@saudeironica, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de 

multa; e 3- indeferir o pedido de indenização por danos morais, nos termos 

da fundamentação supra. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000388-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DIEGO OLIVEIRA SANTOS GIACOMELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000388-43.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JORGE DIEGO OLIVEIRA 

SANTOS GIACOMELLI REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação 

de ação de indenização de danos morais proposta por JORGE DIEGO 

OLIVEIRA SANTOS GIACOMELLI, em desfavor de ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA. Relata a parte autora que celebrou contrato junto a 

parte reclamada, tendo concluído o curso no ano de 2010. Afirma que fora 

surpreendia com a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, o qual fora realizada de forma indevida, tendo em vista não restar 

débitos junto a mesma após o término do curso, pugnando ao final pela 

declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais. 

Liminar deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, que 

a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é devida, haja vista tratar 

de débito da parte autora, referente solicitação histórico escolar e cópia 

de matriz curricular, bem como, que agiu em exercício regular do direito, 

uma vez que a parte autora não quitou tais débitos, não havendo dever de 

indenizar, pugnando ao final pela condenação da parte autora no pedido 

contraposto. Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do 

mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. Temos por regra, que nos litígios envolvendo 

relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a 

ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como 

fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano 

econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque não 

raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu 

direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu 

alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da prova. 

Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o que 

faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se a parte autora realizou a solicitação dos serviços junto a parte 

reclamada, que ensejou o apontamento nos órgãos de proteção ao 

crédito, no valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais). Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamada apresenta defesa, sustentando que os 

débitos da parte reclamante se referem a “Histórico Escolar” e cópia de 

“Matriz Curricular”, no valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais), objeto de 

pedido contraposto. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

No presente caso, em pese a parte ré tenha afirmado a existência de 

débito em razão da solicitação dos citados documentos no valor de R$ 

32,00, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo documento 

firmado pela parte autora, que comprovasse a solicitação do “Histórico 

Escolar” e “Matriz Curricular”, ou ainda, comprovante de entrega dos 

citados documentos, onde poderia comprovar a efetiva prestação do 

serviço solicitado, de modo que se descuidou de provar o alegado na 

peça de resistência, passando ao largo de comprovar a relação jurídica 

entre as partes que originou o débito discutido nos autos. Outrossim, em 

exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi 

juntado pela parte promovida, no corpo da peça de resistência, telas que 

aparentam ser de seu sistema, bem como, comunicado de preços das 

taxas, as quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ressalta-se 

que, nestas circunstâncias, cumpre à parte reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos serviços e, o débito que ensejou a inserção dos dados 

da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, como por 

exemplo, cópia da solicitação ou entrega dos documentos supostamente 

solicitados, contendo a assinatura da parte reclamante, nos termos do art. 

373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. Deste modo, entendo que 

assiste razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos 

débitos que originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão 

de restrição ao crédito (SPC/SERASA). Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 
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prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei 

civil não fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo 

ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DO PEDIDO CONTRAPOSTO Uma vez 

entendendo ser quantia indevida, bem como, não havendo a comprovação 

da solicitação dos serviços, tenho que o montante pleiteado a título de 

pedido contraposto deve ser indeferido. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 – confirmar a liminar deferida, a fim de declarar inexigível o 

débito discutido na presente demanda; e 2 - condenar a parte reclamada 

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos 

pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 

disposição da súmula 362 do STJ; Via de consequência, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - MT0007276A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000481-06.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GENILDO FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE 

EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação declaratória, cumulada com indenização de 

danos morais e materiais proposta por GENILDO PEREIRA DE SOUZA, em 

desfavor de SOMATEM – Sociedade Mato-Grossense de 

Empreendimentos Ltda. Relata a parte autora que realizou contratação de 

serviços junto a parte reclamada, referente velório e enterro de sua 

falecida filha, porém, que nunca assumiu a obrigação anual de pagamento 

de taxas, afirmando ter ocorrido venda casada, requerendo assim a 

declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais e morais. Tutela antecipada deferida. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, que há vínculo entre as partes, sendo que o 

contrato prevê o pagamento de taxa anual de administração manutenção, 

ao passo que inexiste o dever de indenizar, bem como, que não há 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela improcedência da 

ação. Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da demanda. É o 

breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

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

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 
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qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer contratação de taxa 

anula de manutenção e administração do jazigo, afirmando tratar de 

negativação indevida. Em que pese as alegações da parte autora de que 

não realizou qualquer relação jurídica com a parte ré, que ensejasse a 

realização da cobrança e o apontamento negativo, esta última conseguiu 

demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre as partes, 

conforme se infere do contrato firmado entre as mesmas, trazido aos 

autos com a contestação. Analisando detidamente os autos, verifico do 

contrato trazido nos autos no ID 13492634, deve ser reconhecido, vez 

que demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre 

as partes, sendo anuído pela parte reclamante. Ora, da simples análise 

dos documentos juntados nos autos, é possível se inferir a que a parte 

autora anuiu com o pagamento da taxa anual de Administração e 

Manutenção, a qual é destinada a conservação dos jazigos e espaços 

comuns do cemitério. Outrossim, a parte reclamante não trouxe nos autos 

qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas argumentações da 

parte ré, bem como, não demonstrou a realização do pagamento dos 

débitos discutidos nestes autos. Por seu turno a parte requerida 

demonstrou a existência dos débitos e da contratação, bem como a 

inocorrência dos pagamentos dos débitos, os quais encontra-se 

anexados nos autos. Desta forma, restou comprovada a existência da 

relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os 

serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança devida. Desta feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e, que as cobranças dos valores pela parte 

reclamada se deram em razão de efetiva adesão da parte autora. É de se 

ver, portanto, que a parte ré comprovou fato extintivo do direito da parte 

autora, ao anexar o contrato e as obrigações por ela assumida se 

cumpridas frente a parte autora. O nosso Código de Processo Civil 

estabelece, em seu art. 333, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Amaral Santos (in "Comentários", Forense, v.IV,p.33), citando 

Betti, observa: "O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do 

ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e 

exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o 

ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - 

é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado 

pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, 

apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu 

como ônus da exceção." Prossegue: "Em suma, quem tem o ônus da ação 

tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação 

jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os 

fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os 

fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos." 

Nelson Nery Júnior nos ensina que: "Segundo a regra estatuída por Paulo, 

compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem 

nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar 

em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como 

ensejador do seu direito." (in Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Processual CivilExtravaganteemVigor,6ªed.,Ed.RT,p.696) 

Restou evidente que a parte demandante, ao aderir ao contrato em 

questão, o fez por escolha, e concordou com as regras por ele imposta, 

sendo descabido arguir, posteriormente, a cobrança do serviço 

previamente contratado. Assim, tenho que não há abusividade de cláusula 

no contrato entabulado entre as partes, vez que não há comprovação nos 

autos de que a parte ré tenha se valido das condições da parte autora 

para a celebração do negócio jurídico, bem como, não há qualquer 

obscuridade na referida cláusula. Ademais, a cobrança de referidas taxas 

se encontra amparada por Ato do Poder Executivo Municipal, da localidade 

onde se encontra o Jazigo, conforme se infere do documento de ID 

13492685, não havendo notícias nos autos de qualquer ilegalidade do 

citado Ato. Outrossim, inexistem nos autos qualquer indício de que a parte 

demandada não tenha cumprido com sua parte no contrato, o que poderia 

ensejar o inadimplemento contratual. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS C.C REPETIÇÃO INDÉBITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

– ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA – SERVIÇO PREVISTO EM CONTRATO 

EFETIVAMENTE PRESTADO – ATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO CPC – DANO MORAL – NÃO 

CARACTERIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Comprovando a 

parte recorrente fato extintivo do direito do autor, ao demonstrar que 

cumpriu regiamente com o pactuado, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. Nos termos do artigo 333, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, 

e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito daquele. (Ap 140044/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2014, 

Publicado no DJE 21/01/2015) Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do 

Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive contrato assinado pela parte autora, a existência da 

relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a pretensão 

de repetição do indébito, formulada pela parte autora, tenho que a mesma 

deve ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta não 

conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas 

alegações, passando ao largo de comprovar a ilegalidade das cobranças 

e, o principal, não demonstrou o pagamento dos débitos tidos como 

supostamente indevidos. Nesse sentido, é a dicção do artigo 42, 

parágrafo único do CDC: “Art. 42. Parágrafo único. O consumidor cobrado 

em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo de engano justificável.” Ora, de forma muito didática, o 

consumidor só terá direito a repetição do indébito por aquilo que, cobrado 

em quantia indevida, pagou em excesso, ou seja, só se “repete” aquilo que 

pagou indevidamente, hipótese não verificada nos autos. Assim, diante da 

ausência de comprovação da ilegalidade dos débitos, bem como, de seu 

pagamento, a improcedência do pedido de repetição do indébito é medida 

imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos 

da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Via 

de consequência, revogo a decisão liminar proferida no ID 12588705. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 
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Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização de danos morais proposta por MARILENE CARMO GOMES, em 

desfavor de NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA. Relata a parte 

autora que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, 

referente débito do qual desconhece a origem, haja vista a inexistência de 

relação jurídica junto a parte ré, que justificasse tal apontamento, 

pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e indenização 

por danos morais. Liminar indeferida. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito 

é devida, haja vista a existência de contrato entre as partes, afirmando 

que agiu em exercício regular do direito, uma vez que a parte autora não 

quitou tais débitos, não havendo dever de indenizar, pugnando ao final 

pela condenação da parte autora no pedido contraposto e litigância de 

má-fé. Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o 

breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte 

autora. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se a parte autora realizou a aquisição de produtos junto a parte 

reclamada, que ensejou o apontamento nos órgãos de proteção ao 

crédito. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada apresenta 

defesa, sustentando que os débitos da parte reclamante se referem a 

compra de produto, o qual fora realizado de forma parcelada e, se 

encontra inadimplido, objeto de pedido contraposto. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. No presente caso, em pese a parte ré tenha 

afirmado a existência de débito em razão da aquisição de produto pela 

parte autora, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo 

documento firmado pela parte autora, que comprovasse o débito no valor 

de R$ 78,35. Com efeito, analisando detidamente os autos, verifico que o 

produto adquirido pela parte demandante no ID 13421918, apresenta 

prestações mensais no valor de R$ 101,96 e, como credor o Banco 

Santander, instituição bancária com a qual a parte autora celebrou 

contrato de financiamento do produto vendido pela parte ré, ou seja, o 

valor levado a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito (R$ 78,35) 

difere do contrato trazido nos autos (R$ 101,96), bem como, possui como 

credor terceiro estranho a presente lide (Banco Santander), não servindo 

o citado contrato como meio de prova de suas alegações. Outrossim, em 

exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi 

juntado pela parte promovida, no corpo da peça de resistência, telas que 

aparentam ser de seu sistema, as quais não têm o condão probatório, pois 

ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à parte 

reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a aquisição dos produtos e, o débito que 

ensejou a inserção dos dados da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, como por exemplo, contrato de compra e venda, 

contendo a assinatura da parte reclamante, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. Deste modo, entendo que assiste razão 

a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DO PEDIDO CONTRAPOSTO Uma vez 
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entendendo ser quantia indevida, bem como, não havendo a comprovação 

da solicitação dos serviços, tenho que o montante pleiteado a título de 

pedido contraposto deve ser indeferido. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não 

vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte 

autora, haja vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas 

no art. 80 do Novo Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 

- determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ; Via de 

consequência, julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto, nos termos da 

fundamentação supra. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZ DE JESUS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000490-65.2018.8.11.0010. REQUERENTE: TOMAZ DE JESUS ROSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por TOMAZ DE JESUS ROSA em desfavor de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Relata a parte autora que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual 

desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Liminar indeferida. Em contestação 

alega a parte reclamada, em síntese, que a inclusão do nome da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma legítima, não 

havendo o que se falar em indenização por danos morais, pugnando ao 

final pela improcedência da demanda. Inexistindo preliminares, passo a 

análise do MÉRITO da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

vez que relata nunca ter realizado qualquer tipo de transação junto a parte 

ré. No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a prestação do serviço ou sua 

disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, extrato dos 

órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da inscrição 

pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe 

incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 

débito já quitado. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 
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da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar 

que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte 

reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ; Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000513-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROTTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - 691.309.221-00 

(PROCURADOR)

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT13809/A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUREKA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

HELLEN MASAE OSHIRO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000513-11.2018.8.11.0010. AUTOR(A): ROTTA TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - EPP PROCURADOR: AURELIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA RÉU: EUREKA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Trata-se de ação de ação de cobrança proposta por ROTTA 

TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP em desfavor de EUREKA 

COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a nulidade do processo, em razão 

da irregularidade da representação da empresa autora em audiência. O 

enunciado 141 do FONAJE dispõe que: “A microempresa e a empresa de 

pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em 

audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente”. No caso em 

análise a parte autora, classificada como micro empresa, compareceu em 

audiência de conciliação representada por sua preposta Sra. Fabiane 

Pereira da Silva não havendo demonstração de que a representante da 

empresa se enquadrasse nas hipóteses previstas pelo referido 

enunciado, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, com 

base no artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. Ademais, analisando detidamente 

os autos, verifico que a parte demandante não apresentou qualquer 

documento que demonstre se tratar de microempresa ou empresa de 

pequeno porte à época da propositura da demanda. Conforme 

entendimento sedimentado nos Juizados Especiais, para o ingresso de 

demanda por pessoa jurídica, essencial que a mesma demonstre a atual 

qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte. Neste sentindo 

encontra-se o enunciado 135 do FONAJE, que estabelece in verbis: 

ENUNCIADO 135 - O acesso da microempresa ou empresa de pequeno 

porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – Palmas/TO). No mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO. PLANO PÓS-PAGO. 

PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE 

ME OU EPP. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE 

ATIVA ACOLHIDA. ENUNCIADO N.º 135 DO FONAJE. ART. 8.º, INCISO II 

DA LEI N.º 9.099/95. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A rigor, o 

documento que comprova a qualidade de microempresa ou empresa de 

pequeno porte consiste em certidão expedida pela Junta Comercial que 

demonstre tal condição, nos termos do art. 1.º e 8.º da Instrução 

Normativa 103 de 30.04.2007 do DNRM. 2. No caso dos autos, a Recorrida 

trouxe apenas um requerimento de empresário emitido em 24/04/2013, sem 

qualquer referência acerca do enquadramento tributário da empresa, 

senão a simples sigla “ME” em sua razão social. 3. Não suficiente, a 

empresa Recorrida, não refutou a preliminar de carência de ação 

suscitada pela empresa Recorrente, restando evidente a sua ilegitimidade 

para figurar no polo ativo no âmbito do JEC. 4. Preliminar de carência de 

ação por ilegitimidade ativa acolhida, ante a ausência de comprovação do 

enquadramento da empresa Recorrida como microempresa. 5. Sentença 

reformada. 6. Recurso conhecido e provido. Recurso Inominado: 

0012900-92.2015.811.0006 - Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS - Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA - Data do Julgamento: 23/02/2016 RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE. APRESENTAÇÃO APENAS DE CONTRATO SOCIAL. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 135 DO FONAJE: “O ACESSO DA 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NO SISTEMA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE SUA 

QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA ATUALIZADA E DOCUMENTO FISCAL 

REFERENTE AO NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DA DEMANDA”. AUSÊNCIA 

DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA APTA A COMPROVAR SUA 

CONDIÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MERITO DE 

OFÍCIO. DECISÃO: Diante do exposto, decidem os Juízes Integrantes da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, conhecer do recurso e, de ofício cassar a 

sentença, julgando prejudicada à análise do recurso. (TJPR, RI 

2010.0011771-8, Juiz Rel. Leo Henrique Furtado Araújo, julgado em 

31.03.2011) Portanto, restando evidenciado no feito a ausência de 

legitimidade da parte autora para figurar no polo ativo da presente 

demanda, a extinção da ação, sem resolução do mérito, é medida 

impositiva. Neste contexto, dispõe o artigo 485 do Código de Processo 

Civil, litteris: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual;” E em seu, parágrafo 

3.º, estabelece que: “§ 3.º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante 

dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” Assim, a extinção do feito 

sem o julgamento do mérito é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o 
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exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e 

artigos 8º e 51 da lei 9.099/95, haja vista não ter sido comprovada a 

qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte da Reclamante. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA ALTHEMEYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL KAPPES OAB - MT0014185A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000539-09.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALANA ALTHEMEYER 

REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de ação 

de indenização de danos morais e materiais proposta por ALANA 

ALTHEMEYER, em desfavor de PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS 

LTDA. Relata a parte autora que realizou a aquisição de bilhetes aéreos 

junto a parte reclamada, que por sua vez realizou o cancelamento por 2 

(duas) vezes seguidas do voo, sendo realocada em voo de outra 

companhia na Cidade de Cuiabá, requerendo ao final, indenização pelos 

danos materiais e morais. Em contestação, alega a parte ré que o 

cancelamento do primeiro voo se deu de maneira programada, sendo que 

o segundo voo fora cancelado para manutenção de aeronave, inexistindo 

ato ilícito praticado, pugnando ao final pela improcedência da ação. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte autora. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente afirma ter realizado a compra dos bilhetes aéreos 

junto a parte ré, que sem qualquer justificativa realizou o cancelamento 

dos mesmos, descumprindo com o contrato firmado entre as partes. No 

presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado que o cancelamento 

se deu em virtude de cancelamento programado e, posteriormente, 

manutenção de aeronave, o que ensejaria o regular cancelamento dos 

bilhetes e, afastaria sua responsabilidade pelo evento, observa-se que 

esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de documento capaz de provar a 

ocorrência de tal situação, passando ao largo de comprovar o efetivo 

motivo que impediu a parte autora de embarcar no voo previamente 

agendado. Ora, não é crível que a empresa aérea, parte ré, não tenha 

realizado qualquer tipo de formalização quando da ocorrência da suposta 

manutenção, bem como, não tenha qualquer tipo de registro de sua 

ocorrência, tal como, sendo certo que a parte requerida se descuidou de 

juntar qualquer documento nesse sentido. Ainda, analisando detidamente 

os autos, verifico do documento trazido pela parte autora, no ID 12553149, 

que esta adquiriu os bilhetes junto a parte requerida, porém, fora impedida 

de embarcar e participar de seus compromissos na cidade de Ribeirão 

Preto, conforme previamente havia programado. Outrossim, verifico do 

documento de ID 912553149 - Pág. 6, que a parte reclamante fora 

obrigada em realizar o embarque em novo voo, a fim de que pudesse 

chegar ao seu destino, tendo em vista o inadimplemento do contrato aéreo 

realizado junto a parte ré, chegando ao seu destino com atraso 

aproximado de 17 (dezessete) horas. Deste modo, entendo que assiste 

razão a parte reclamante, pois tenho que houve efetiva falha na prestação 

de serviço pela parte reclamada, que sem qualquer justificativa impediu 

seu embarque e realizou o cancelamento dos voos aéreos, acarretando 

grande atraso e desembarque da parte autora em destino diverso. A 

respeito, eis os entendimentos jurisprudenciais dos tribunais pátrios, a 

seguir colacionados: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DO VOO - CHEGADA AO 

DESTINO COM 20 HORAS DE ATRASO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO 

FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cancelamento e posterior realocação em 

outro voo, resultando em um atraso de vinte horas do originalmente 

contratado, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a 

responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 

14, do Código de Defesa do Consumidor, e o dever de indenizar, nos 

moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil. 2. Dano moral evidenciado, 

porquanto os transtornos vivenciados pela parte consumidora superaram 

os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo 

passageiro do transporte aéreo. 3. O valor da indenização a título de dano 

moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser 

majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta. 4. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. (destaquei) Assim, a parte 

requerida não comprovou que tenha prestado o serviço de forma 

satisfatória, bem como, não apresentou qualquer justificativa para a 

realização do indigitado impedimento. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei 

civil não fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo 

ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 
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também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DOS DANOS MATERIAS O pedido de danos materiais, formulado na 

presente demanda deve ser acolhido em parte, uma vez que a parte 

autora logrou êxito em demonstrar através do documento de ID 12553168 - 

Pág. 1, o pagamento do taxi para se deslocar da cidade de Campinas-SP 

até Ribeirão Preto-SP, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), tendo em 

vista o desembarque realizado em destino diverso do contratado, 

demonstrando claramente os danos de ordem material, nesse particular. 

Entretanto, quanto ao dano material no valor de R$ 73,33 (setenta e três 

reais e trinta e três centavos), pleiteado na exordial, tenho que a parte 

autora não logrou êxito em demonstrar sua ocorrência, é que analisando 

os documentos trazidos nos autos no ID 12553168 - Pág. 2, verifico que o 

check-in no hotel ocorreria em 15/04/2016, mesmo dia em que a parte 

autora chegou ao seu destino, de modo que usufruiu da citada diária, não 

havendo como acolher tal pleito. Assim, tenho que os valores efetivamente 

despendidos com a aquisição de transporte para chegada ao destino 

inicialmente pactuado entre as partes, deve ser restituído em favor da 

parte demandante. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ; e 2 - condenar a 

parte reclamada ao pagamento do montante de R$ 600,00 (seiscentos 

reais), a título de danos materiais, nos termos da fundamentação supra, 

valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE desde o efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação; Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000471-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTO EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DOS SANTOS TAVARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENIS THOMAZ RODRIGUES OAB - MT17096/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000471-59.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ERIVELTO EVANGELISTA DA 

SILVA REQUERIDO: ELIANE DOS SANTOS TAVARES Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de ação de ação de indenização de danos morais proposta por 

ERIVELTO EVANGELISTA DA SILVA, em desfavor de ELIANE DOS 

SANTOS TAVARES. Relata a parte autora que teve de responder 

processo criminal, referente denuncia realizada pela parte ré, tendo o 

processo sido julgado improcedente com sua absolvição, pleiteando ao 

final indenização por danos morais. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, ausência de requisitos para configuração de 

responsabilidade civil, inexistência de danos morais, pugnando ao final 

pela improcedência da ação. Inexistindo preliminares, passo a analisar a 

questão do mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que NÃO 

assiste razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se a providência tomada pela parte requerida contra a parte autora 

(comunicação de ocorrência e seus desdobramentos) constituiu ato ilegal 

e ofensivo, e se, em caso positivo, a parte autora sofreu danos de ordem 

extrapatrimonial. Como é cediço, a concessão de indenização em casos 

como o que se discute exige a demonstração da culpa ou dolo do ofensor 

ao imputar à vítima uma conduta criminosa inexistente. Aqui, com a vênia 

da parte demandante, não há indicativo de que a parte requerida, ao 

comunicar o fato à Autoridade Policial, o tenha feito de modo infundado e 

com intuito de prejudicá-lo. Até porque a má-fé não pode ser presumida, 

mas demonstrada por quem a alega. É imperativo considerar que a 

comunicação de um fato criminoso à autoridade competente constitui um 

direito de qualquer cidadão, especialmente se a ofensa macular o seu 

próprio patrimônio, seja ele físico ou moral. Neste caso, a vítima, ora parte 

requerida, ao tomar conhecimento sobre o evento, os transmitiu à 

Autoridade Policial, que concluiu o trabalho investigatório e encaminhou o 

expediente ao Ministério Público, autoridade encarregada de promover a 

persecução penal. Ou seja, tudo seguiu o seu trâmite normal, tendo a 

parte requerente (réu no processo criminal) a oportunidade de exercer o 

seu direito ao contraditório e à ampla defesa. A subsequente 

improcedência da ação penal não pode representar, por si só, uma ação 

culposa ou dolosa da parte requerida, que bem ou mal fora vítima da 

perturbação de seu sossego. Se assim fosse entendido, não haveria mais 

comunicações de práticas criminosas/delitivas em razão da possibilidade 

sempre presente de a ação penal não receber juízo de procedência. O 

exercício da cidadania também compreende o direito de exigir providências 

das autoridades quando a pessoa tiver o seu patrimônio violado. Convém 
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observar, ainda, que a absolvição se deu por insuficiência de provas, sem 

que o juízo criminal tenha declarado a inexistência do fato ou negado a 

participação da parte autora no evento. O que se vê, portanto, é que a 

parte ré agiu dentro dos limites do exercício regular do direito, o que afasta 

a ilicitude do ato e, via de consequência, a pretensão indenizatória. 

Ademais, se extrai da sentença no processo criminal, que a prova oral 

coletada, não conforta a tese inicial, vez que restou demonstrada a 

existência de veículo no estabelecimento da parte autora, o qual 

perturbava o sossego público, assim delineado: Depoimento da parte 

autora (réu no processo criminal) ocorre que, no dia dos fatos, passou um 

amigo do assistido na conveniência para comprar cerveja e gelo, 

posteriormente rumaria a cachoeira, ocasião em que aproveitou para 

mostrar ao assistido o som automotivo que tinha adquirido, ato posterior, 

deixou o som ligado por volta de, no máximo 5 (cinco) minutos, onde veio a 

Sra. Eliane (vítima), já dizendo que iria chamar a polícia em virtude do som 

automotivo; Trecho destacado da sentença no processo criminal Nos 

presentes autos, nota-se que a testemunha ouvida em Juízo, PM Vanda 

Aparecida Pereira, afirmou que havia um carro perturbando o sossego 

público, mas que pediu para que seu proprietário desligasse o som e este 

assim o fez. De fato, para haver a compensação dos danos morais, 

devem estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil 

em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante houvesse admitida a responsabilidade da parte reclamada pelo 

evento danoso, verifica-se que a parte reclamante não noticia nenhum 

prejuízo eventualmente suportado, sequer invoca algum fato extraordinário 

que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não 

haveria que se falar em dano moral indenizável. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REGISTRO DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. DANOS MORAIS. 

INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. As denúncias de 

práticas de irregularidades não ensejam, por si só, o dever de 

indenização, exceto quando ocorrer abuso de direito, com o intuito de 

prejudicar a parte sobre a qual recaíram as suspeitas. 2. No caso em 

exame a parte autora não logrou êxito em comprovar que a demandada 

agiu com abuso de direito, ou seja, os fatos articulados na exordial não 

induzem a tal conclusão, no sentido de que foi ultrapassado o mero 

exercício regular de direito quanto à denúncia feita, a fim de apurar 

eventual ilicitude, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, na 

forma do art. 373, I, do NCPC. 3. Inexistência do dever de indenizar devido 

a ausência de nexo causal entre a conduta da parte ré e os supostos 

danos alegados. Inteligência do art. 186 do CC. 4. Somente os fatos e 

acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo são 

considerados para a indenização por dano moral, sob pena de banalizar 

este instituto, atribuindo reparação a meros incômodos do cotidiano. 

Negado provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70077360840, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes... do 

Canto, Julgado em 29/08/2018). Portanto, além de não se verificar a 

prática de ato ilícito pela parte requerida, a prova colhida também não é 

bastante para caracterizar o abalo moral que a parte autora disse ter 

sofrido, nos termos do art. 371, I, do CPC, mais um motivo para se indeferir 

a pretensão inicial. Deste modo, rejeito o pedido de indenização por danos 

morais da parte reclamante, pois tenho que a parte reclamada agiu no 

exercício regular de direito, não havendo o que se falar em abusividade de 

sua conduta, ausentes, portanto, os pressupostos da responsabilidade 

civil e, consequentemente, o dever de reparar os danos. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001143-04.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANDISMAR LOIVO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001143-04.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JANDISMAR LOIVO 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação 

de indenização de dano moral proposta por JANDISMAR LOIVO 

RODRIGUES DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Relata a parte autora que teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito, referente débito do qual desconhece a origem, 

pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e indenização 

por danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, 

preliminar de indeferimento da inicial, ante a ausência de documento 

indispensável a propositura da ação, afirmando no mérito a incidência da 

súmula 385 do STJ, bem como, que a inclusão do nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma legítima, não havendo 

o que se falar em indenização por danos morais, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de indeferimento da inicial, ante a suposta ausência de 

extrato oficial do SPC ou SERASA, vez que o documento apresentado nos 

autos possui informações verossímeis e suficiente para o deslinde da 

controvérsia. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte 

autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 
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que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no 

valor de R$ 163,60. No presente caso, em pese a reclamada tenha 

afirmado a ausência de conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe 

aos autos qualquer tipo de documento, que comprovasse a prestação do 

serviço ou sua disponibilização em favor da parte autora, passando ao 

largo de comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o 

principal, a legalidade dos débitos discutidos nos autos. Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, 

extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da 

inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe 

incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 

débito já quitado. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, ao passo que se a parte demandante decide 

discutir cada apontamento realizado pela mesma parte ré, em processos 

autônomos, hipótese verificada nos autos, deve o julgador levar em 

consideração tal intento na fixação do quantum indenizatório. Justifica-se 

a redução do montante a ser arbitrado, em decorrência deste juízo 

verificar a existência de mais 02 (duas) demandas de ação indenizatória 

de inexistência de débito, proposta contra a mesma parte ré, com pedido 

de danos morais (autos n. 1001142-19.2017.8.11.0010 e 

1001144-86.2017.8.11.0010). Nesse sentido: E M E N T A – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÁRIAS 

AÇÕES AJUIZADAS NO MESMOCONTEXTO FÁTICO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 

85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA CAUSA E SUCUMBENTE 

NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Controvérsia 

centrada no quantum indenizatório fixado a títulode danos morais pela 

negativação indevida.2. O quantum da indenização pordano moral deve 

ser fixado commoderação para que seu valor não seja tão elevado a 

ponto de ensejar enriquecimentosem causa da vítima, nem tão reduzido 

que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o causador 

do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização pordanos morais, 

deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado múltiplas ações 

indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação indevida 

decorrente de suposta fraude -, inclusivecom sentença favorável em 

algumas delas.4. A parte vencedora em primeiro grau, mas sucumbente 

em sederecursal, deve arcar com os honorários recursais em favor do 

patrono da parte recorrida,fixados de acordo com os critérios previstos no 

rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Códigode Processo Civil/15.5. Apelação conhecida e 

não provida. (Apelação - Nº 0800532-47.2015.8.12.0052 - Relator – Exmo. 

Sr. Des. Paulo Alberto de Oliveira - 2ª Câmara CívelTribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso do Sul) (grifei) Assim, a ante a inexistência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

autora possui outros apontamentos negativos em seu nome, porém, 

encontram-se em dois encontram-se em discussão judicial e o último trata 

de apontamentos posteriores ao discutido nesta demanda, ou seja, a 

negativação realizada pela parte reclamada é anterior as demais 

negativações. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o 

teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição preexiste à 

discutida nos autos ou ainda, que há discussão judicial do débito 

supostamente preexistente. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa 

daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: 

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - 

INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito que 

não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 
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evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 

- determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ; Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001144-86.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANDISMAR LOIVO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001144-86.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JANDISMAR LOIVO 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação 

de indenização de dano moral proposta por JANDISMAR LOIVO 

RODRIGUES DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Relata a parte autora que teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito, referente débito do qual desconhece a origem, 

pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e indenização 

por danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, 

preliminar de indeferimento da inicial, ante a ausência de documento 

indispensável a propositura da ação, afirmando no mérito a incidência da 

súmula 385 do STJ, bem como, que a inclusão do nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma legítima, não havendo 

o que se falar em indenização por danos morais, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de indeferimento da inicial, ante a suposta ausência de 

extrato oficial do SPC ou SERASA, vez que o documento apresentado nos 

autos possui informações verossímeis e suficiente para o deslinde da 

controvérsia. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte 

autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no 

valor de R$ 309,81. No presente caso, em pese a reclamada tenha 

afirmado a ausência de conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe 

aos autos qualquer tipo de documento, que comprovasse a prestação do 

serviço ou sua disponibilização em favor da parte autora, passando ao 

largo de comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o 

principal, a legalidade dos débitos discutidos nos autos. Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, 

extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da 

inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe 

incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 

débito já quitado. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 
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Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, ao passo que se a parte demandante decide 

discutir cada apontamento realizado pela mesma parte ré, em processos 

autônomos, hipótese verificada nos autos, deve o julgador levar em 

consideração tal intento na fixação do quantum indenizatório. Justifica-se 

a redução do montante a ser arbitrado, em decorrência deste juízo 

verificar a existência de mais 02 (duas) demandas de ação indenizatória 

de inexistência de débito, proposta contra a mesma parte ré, com pedido 

de danos morais (autos n. 1001142-19.2017.8.11.0010 e 

1001143-04.2017.8.11.0010). Nesse sentido: E M E N T A – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÁRIAS 

AÇÕES AJUIZADAS NO MESMOCONTEXTO FÁTICO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 

85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA CAUSA E SUCUMBENTE 

NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Controvérsia 

centrada no quantum indenizatório fixado a títulode danos morais pela 

negativação indevida.2. O quantum da indenização pordano moral deve 

ser fixado commoderação para que seu valor não seja tão elevado a 

ponto de ensejar enriquecimentosem causa da vítima, nem tão reduzido 

que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o causador 

do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização pordanos morais, 

deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado múltiplas ações 

indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação indevida 

decorrente de suposta fraude -, inclusivecom sentença favorável em 

algumas delas.4. A parte vencedora em primeiro grau, mas sucumbente 

em sederecursal, deve arcar com os honorários recursais em favor do 

patrono da parte recorrida,fixados de acordo com os critérios previstos no 

rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Códigode Processo Civil/15.5. Apelação conhecida e 

não provida. (Apelação - Nº 0800532-47.2015.8.12.0052 - Relator – Exmo. 

Sr. Des. Paulo Alberto de Oliveira - 2ª Câmara CívelTribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso do Sul) (grifei) Assim, a ante a inexistência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

autora possui outros apontamentos negativos em seu nome, porém, 

encontram-se em dois encontram-se em discussão judicial e o último trata 

de apontamentos posteriores ao discutido nesta demanda, ou seja, a 

negativação realizada pela parte reclamada é anterior as demais 

negativações. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o 

teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição preexiste à 

discutida nos autos ou ainda, que há discussão judicial do débito 

supostamente preexistente. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa 

daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: 

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - 

INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito que 

não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 
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Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 

- determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ; Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-19.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANDISMAR LOIVO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001142-19.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JANDISMAR LOIVO 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação 

de indenização de dano moral proposta por JANDISMAR LOIVO 

RODRIGUES DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Relata a parte autora que teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito, referente débito do qual desconhece a origem, 

pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e indenização 

por danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, 

preliminar de indeferimento da inicial, ante a ausência de documento 

indispensável a propositura da ação, afirmando no mérito a incidência da 

súmula 385 do STJ, bem como, que a inclusão do nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma legítima, não havendo 

o que se falar em indenização por danos morais, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de indeferimento da inicial, ante a suposta ausência de 

extrato oficial do SPC ou SERASA, vez que o documento apresentado nos 

autos possui informações verossímeis e suficiente para o deslinde da 

controvérsia. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte 

autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no 

valor de R$ 231,55. No presente caso, em pese a reclamada tenha 

afirmado a ausência de conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe 

aos autos qualquer tipo de documento, que comprovasse a prestação do 

serviço ou sua disponibilização em favor da parte autora, passando ao 

largo de comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o 

principal, a legalidade dos débitos discutidos nos autos. Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, 

extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da 

inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe 

incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 

débito já quitado. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 333 de 621



pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, ao passo que se a parte demandante decide 

discutir cada apontamento realizado pela mesma parte ré, em processos 

autônomos, hipótese verificada nos autos, deve o julgador levar em 

consideração tal intento na fixação do quantum indenizatório. Justifica-se 

a redução do montante a ser arbitrado, em decorrência deste juízo 

verificar a existência de mais 02 (duas) demandas de ação indenizatória 

de inexistência de débito, proposta contra a mesma parte ré, com pedido 

de danos morais (autos n. 01001143-04.2017.8.11.0010 e 

1001144-86.2017.8.11.0010). Nesse sentido: E M E N T A – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÁRIAS 

AÇÕES AJUIZADAS NO MESMOCONTEXTO FÁTICO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 

85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA CAUSA E SUCUMBENTE 

NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Controvérsia 

centrada no quantum indenizatório fixado a títulode danos morais pela 

negativação indevida.2. O quantum da indenização pordano moral deve 

ser fixado commoderação para que seu valor não seja tão elevado a 

ponto de ensejar enriquecimentosem causa da vítima, nem tão reduzido 

que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o causador 

do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização pordanos morais, 

deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado múltiplas ações 

indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação indevida 

decorrente de suposta fraude -, inclusivecom sentença favorável em 

algumas delas.4. A parte vencedora em primeiro grau, mas sucumbente 

em sederecursal, deve arcar com os honorários recursais em favor do 

patrono da parte recorrida,fixados de acordo com os critérios previstos no 

rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Códigode Processo Civil/15.5. Apelação conhecida e 

não provida. (Apelação - Nº 0800532-47.2015.8.12.0052 - Relator – Exmo. 

Sr. Des. Paulo Alberto de Oliveira - 2ª Câmara CívelTribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso do Sul) (grifei) Assim, a ante a inexistência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

autora possui outros apontamentos negativos em seu nome, porém, 

encontram-se em dois encontram-se em discussão judicial e o último trata 

de apontamentos posteriores ao discutido nesta demanda, ou seja, a 

negativação realizada pela parte reclamada é anterior as demais 

negativações. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o 

teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição preexiste à 

discutida nos autos ou ainda, que há discussão judicial do débito 

supostamente preexistente. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa 

daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: 

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - 

INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito que 

não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 

- determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ; Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA FERNANDES GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL ANTONIO COSTA SANTOS OAB - PR49261 (ADVOGADO(A))

JEAN PATRIK CAUDURO OAB - PR59766 (ADVOGADO(A))

GLAUCO JOSE RODRIGUES OAB - PR33361 (ADVOGADO(A))

ULISSES CABRAL BISPO FERREIRA OAB - PR35097 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000021-19.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CARINA FERNANDES GAMA 

REQUERIDO: UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL 

DAS COOPERATIVAS MEDICAS Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, cumulada com indenização de danos morais e materiais proposta 

por CARINA FERNANDES GAMA, em desfavor de UNIMED DO ESTADO DO 

PARANÁ – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS. 

Relata a parte autora que desconhece os débitos lançados nos órgãos de 

proteção ao crédito pela parte reclamada, afirmando ainda que tentou 

realizar a negociação dos mesmos, porém, sem êxito, requerendo assim a 

declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais. Liminar indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, que inexiste o dever de indenizar, não havendo qualquer 

irregularidade na cobrança, haja vista a existência de relação jurídica 

entre as partes, pugnando ao final pela improcedência da demanda. 

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da demanda. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer contratação nesse 

sentido, porém, afirma que ao tomar conhecimento dos débitos, entrou em 

contato para negociação, porém, sem êxito. Em que pese as alegações da 

parte autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica com a parte 

ré, que ensejasse a realização da cobrança e o apontamento negativo, 

esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio 

jurídico entre as partes, conforme se infere do Termo de Ciência Referente 

a Condição do Plano de Inativos, trazido aos autos com a contestação. 

Analisando detidamente os autos, verifico do termo de ciência trazido nos 

autos no ID 13478360, deve ser reconhecido, vez que demonstra 

claramente que houve realização de negócio jurídico entre as partes, 

sendo anuído pela parte reclamante, que assinou tal termo, ficando 

responsável pelo pagamento do plano de saúde disponibilizado pela parte 

ré e usufruído pela parte autora. Ora, da simples análise dos documentos 

juntados nos autos, é possível se inferir a olho nu, que a assinatura 

aposta no contrato pertence a parte autora, bem como, há cópia do 

documento de identificação da mesma, apresentada no momento da 

contratação. Outrossim, a parte reclamante não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, 

bem como, não demonstrou a realização do pagamento dos débitos 

discutidos nestes autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a 

existência dos débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos 

pagamentos dos débitos, os quais encontra-se anexados nos autos. 

Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da empresa 

reclamada, sendo a cobrança devida. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e, que as cobranças dos valores pela parte reclamada se deram 

em razão de efetiva adesão da parte autora. Conforme regra do artigo 14, 

§3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de 

serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do 

consumidor, hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende 

do caso em tela é que houve negativação do nome da parte reclamante 

relativa a dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através 

de várias provas, inclusive termo assinado pela parte autora, a existência 

da relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não se verificando 

a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

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

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-34.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THENNER HENRIQUE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER MULLER (REQUERIDO)

SILVANE DA MOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000171-34.2017.8.11.0010. REQUERENTE: THENNER HENRIQUE RIBEIRO 

REQUERIDO: EDER MULLER, SILVANE DA MOTA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de ação de 

cobrança proposta por THENNER HENRIQUE RIBEIRO em face de EDER 

MULLER e SILVANE DA MOTA. Alega a parte reclamante em síntese, ser 

credora de 01 (uma) cártula de cheque não compensada no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Em que pese as partes rés tenham sido 

devidamente citadas, conforme se infere da Certidão lançada no 

13125240 - Pág. 3, da Carta Precatória distribuída nos autos de nº 

1000003-98.2017.8.11.0085, não se fizeram presentes em audiência, 

tampouco justificaram a ausência ou apresentaram contestação. É o breve 

relato. Decido. A Lei nº. 9.099/1995 estipulou regras próprias de 
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competência, as quais devem receber interpretação diversa da 

dispensada às regras do Direito Processual comum, a fim de que seja 

alcançado o objetivo da referida Lei de prestar a atividade jurisdicional 

célere sem dispêndio às partes. Por essa razão, o art. 51, III da Lei dos 

Juizados Especiais, contempla a hipótese de extinção do feito sem 

julgamento de mérito quando reconhecida a incompetência territorial, 

conforme se transcreve: “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; II - quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação; III - quando for reconhecida a incompetência territorial; IV - 

quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta 

Lei; V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou 

não se der no prazo de trinta dias; VI - quando, falecido o réu, o autor não 

promover a citação dos sucessores no prazo de trinta dias da ciência do 

fato.” (grifo nosso). Com efeito, infere-se dos autos, mormente na exordial 

que o domicílio dos réus é TERRA NOVA DO NORTE - MT, ao passo que o 

artigo 4º da Lei 9.099/95 regulamenta a questão relativa à competência 

territorial dos Juizados Especiais Cíveis, estabelecendo em seu bojo que: 

“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 deve 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo". Ora, de uma análise literal do acima estipulado, verifica-se, 

de logo, que em regra geral, a competência territorial é predominantemente 

do domicílio do réu, ou do local onde este exerça suas atividades 

profissionais. Ademais, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais 

(FONAJE) aprovou o Enunciado 89, com a seguinte redação: "A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis." Sobre o tema trago à baila os seguintes 

julgados, in verbis: EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DE COBRANÇA. CHEQUE. COMPETENCIA. DOMICLIO DO FORO DO RÉU. 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.A ação de cobrança 

de cheque deve ser proposta no foro em que a obrigação deve ser 

satisfeita. Na falta de indicação especial, será competente a localidade do 

banco sacado. Recurso não provido. (Cumprimento de sentença 

108973520138110007/2015, , Turma Recursal Única, Julgado em 

04/12/2015, Publicado no DJE 04/12/2015) “JUIZADO ESPECIAL - 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO 

ARTIGO 51, III DA LEI Nº 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO FONAJE - 

RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 51, III da Lei dos Juizados Especiais, 

contempla a hipótese de extinção do feito sem julgamento de mérito 

quando reconhecida a incompetência territorial. 2 - O Enunciado 89 do 

FONAJE orienta que: "A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis.” 3 - Recurso conhecido e 

provido.” (TJMT - RNEI, 1850/2011, REL. DR. YALE SABO MENDES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012). Ressalte-se que, a competência dos 

Juizados Especiais Cíveis é determinada conforme as regras do art. 4º da 

Lei nº 9.099/1995. No mesmo sentido é o entendimento do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULO DE CRÉDITO SEM FORÇA 

EXECUTIVA – CÁRTULAS DE CHEQUES – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA – CITAÇÃO POR EDITAL – 

NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – DEFENSORIA PÚBLICA - 

CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – 

POSSIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

I - Por cuidar de direito pessoal, a ação monitória fundada em cheque 

prescrito deve ser processada e julgada no foro do domicílio do réu. II - É 

possível a condenação da ré citada por edital e representada pela 

Defensoria Pública, esta na condição de curadora especial, ao pagamento 

das custas e despesas processuais, uma vez que, isso, por si só, não 

faz presumir a sua hipossuficiência econômica. (Ap 70759/2017, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - DECLÍNIO DE 

COMPETÊNCIA - FORO COMPETENTE - DOMICÍLIO DO DEVEDOR - ART. 94, 

CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Por cuidar de direito 

pessoal, a ação monitória fundada em cheque prescrito deve ser 

processada e julgada no foro do domicílio do réu, conforme comando do 

art. 94, caput, do CPC. (AI 9540/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, 

Publicado no DJE 11/04/2016) Assim, tenho que o presente processo 

desafia a extinção, sem julgamento de mérito, nos termos da 

fundamentação supra. DISPOSITIVO Ante o exposto, reconheço a 

incompetência territorial no presente feito e, em consequência julgo 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, III 

da Lei nº 9.099/95. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BERNARDO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000377-14.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARLENE BERNARDO BRITO 

REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer, cumulada com indenização de danos morais e 

materiais proposta por MARLENE BERNARDO BRITO, em desfavor de 

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA. Relata a parte autora que 

nunca realizou qualquer contratação de serviços junto a parte reclamada, 

que justificassem os débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como, 

indenização de danos morais. Liminar indeferida. Em contestação alega a 

parte reclamada, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando 

no mérito que há vínculo entre as partes, ao passo que inexiste o dever de 

indenizar, bem como, que não há qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando pela improcedência da ação. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, haja 

vista a existência de relação jurídica entre as partes, ao passo que há 

apontamento negativo do nome da parte autora junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, realizado pela parte ré, objeto da presente lide. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 
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seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer contratação nesse 

sentido, afirmando tratar de negativação indevida. Em que pese as 

alegações da parte autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica 

com a parte ré, que ensejasse a realização da cobrança e o apontamento 

negativo, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de 

negócio jurídico entre as partes, conforme se infere do contrato de 

financiamento firmado entre as mesmas, trazido aos autos com a 

contestação. Analisando detidamente os autos, verifico do contrato 

trazido nos autos no ID 13203551, deve ser reconhecido, vez que 

demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre as 

partes, sendo anuído pela parte reclamante, que assinou o contrato e 

apresentou seus documentos pessoais. Ora, da simples análise dos 

documentos juntados nos autos, é possível se inferir a olho nu, que a 

assinatura aposta no contrato pertence a parte autora, bem como, consta 

a juntada de seus documentos pessoais. Outrossim, a parte reclamante 

não trouxe nos autos qualquer documento capaz de desconstituir as 

sólidas argumentações da parte ré, bem como, não demonstrou a 

realização do pagamento dos débitos discutidos nestes autos. Por seu 

turno a parte requerida demonstrou a existência dos débitos e da 

contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos dos débitos, os 

quais encontra-se anexados nos autos. Desta forma, restou comprovada 

a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte 

autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança 

devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças dos 

valores pela parte reclamada se deram em razão de efetiva adesão da 

parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive contrato de contrato de financiamento assinado pela 

parte autora, a existência da relação comercial e débito entre os litigantes. 

Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou 

indevida pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano 

material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para 

que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de 

causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé 

pela parte autora, frente à notória alteração na realidade dos fatos, nos 

termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos 

termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. A parte reclamante 

ingressou com a presente demanda afirmando não possuir qualquer 

relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse a cobrança de 

tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo 

abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, que ensejou a 

inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, 

compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com seu ônus 

probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente contraída, 

inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a existência 

junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte 

reclamante indica a inexistência da relação jurídica devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte autora, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013). DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Rejeito o 

pedido, ante a desnecessidade de perícia, vez que dos documentos 

acostados nos autos é possível se inferir a existência de relação entre as 

partes, ou seja, o conjunto probatório dos autos possibilita a identificação 

da relação havia entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o contrato 

juntado nos autos e, assinado pela parte autora, possibilita inferir a olho 

nu, a semelhança da assinatura, se comparado aos demais documentos 

assinados por ela nos autos. Eis o entendimento da e. Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 

0035426-94.2017.811.0002 - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes - Data do Julgamento: 13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO 

DE MATO GROSSO) DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

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

Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé 

no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser 

revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a 

parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000500-12.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VALMOR FRANCO 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação 

de ação de indenização de danos morais proposta por VALMOR FRANCO, 

em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO. Relata 

a parte autora que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito, referente débito de conta corrente inativa, pleiteando ao final a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. 

Liminar indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, 

que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é devida, haja vista a 

existência de contrato entre as partes, afirmando que agiu em exercício 

regular do direito, uma vez que a parte autora não quitou tais débitos, não 

havendo dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência da 

demanda. Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É 

o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte 

autora. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se se o ato praticado pela parte ré, manutenção de conta inativa e 

geração de débitos para sua manutenção, que culminou com a inserção 

do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, encontra 

amparo no exercício regular de direito ou se caracteriza conduta abusiva, 

passível de sanção. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

apresenta defesa, sustentando que os débitos da parte reclamante se 

referem a conta corrente, a qual fora contratada de forma espontânea 

pela parte autora e, que nunca houve manifestação para cancelamento. 

No caso em análise, a parte ré não juntou aos autos documentos 

comprobatórios da origem dos débitos que ocasionaram a negativação 

dos dados da parte recorrente. Apenas juntou 01 (um) extrato bancário 

com o valor da dívida negativada, o qual não demonstra que ela diz 

respeito aos serviços efetivamente utilizados pela parte recorrente, mas 

sim taxa de manutenção da conta, tendo com única beneficiária a própria 

parte demandada. Resta claro, portanto, que a origem do débito 

demandado é a cobrança de tarifas de manutenção de conta inativa, 

cobrança esta ilegal porque gera enriquecimento sem efetiva prestação de 

serviço, violando um dos deveres anexos do contrato, o chamado dever 

de proteção, regra expressa no art. 6º, VI, do CDC. A rigor, esse dever 

ético de proteção do outro contratante sequer precisa estar escrito, isso 

porque deriva da boa-fé objetiva e se plasma na função social do 

contrato, conforme dispõem os arts. 421 e 422, ambos do Código Civil, 

respectivamente: A liberdade de contratar será exercida em razão e nos 

limites da função social do contrato. Os contratantes são obrigados a 

guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os 

princípios de probidade e boa-fé. Incumbe a parte reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora 

de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do 

NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não 

conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar o que 

afirmou com a defesa. Diante da alegação da parte autora de que não 

movimentou sua conta a vários anos, era dever da parte reclamada 

comprovar que o débito negativado decorria de utilização dos seus 

serviços, tais como cheque especial, cartão de crédito, ônus do qual, 

como dito, não se desincumbiu. Assim, não existindo elementos aptos a 

infirmar os fatos noticiados pela parte demandada e os documentos 

colacionados, presumem-se verdadeiros os dados nele constantes, bem 

assim que a negativação em análise é indevida. Verificando a inatividade 

da conta, antes de promover a negativação, cumpria parte requerida 

notificar a parte requerente, que poderia regularizar o débito e solicitar o 

encerramento formal da referida conta. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA 

RECEBIMENTO DE SALÁRIO. CONTA NÃO MOVIMENTADA APÓS A 

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. NEGATIVAÇÃO. FALTA DE 

COMUNICAÇÃO AO CORRENTISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PROVIDO. Há falha na prestação do serviço, quando, de forma 

negligente, a instituição bancária deixa de tomar as cautelas necessárias 

e lança tarifas em conta inativa há mais de seis meses, inobservando a 

Resolução n.º 2.025 do BACEN. A instituição financeira deve comunicar 

ao devedor a existência do débito gerado antes dos seis meses da 

inatividade da conta, a fim de oportunizar que ele realize o pagamento, ou 

adote medidas judiciais que entender pertinentes. Do cotejo entre o direito 

do credor de receber o que lhe é devido e os direitos de personalidade, 

deve-se atribuir preponderância a estes. A inclusão nos bancos de dados 

das entidades controladoras do crédito afeta a credibilidade do 

consumidor, atingindo a sua imagem e reputação, que são direitos da 

personalidade, assegurados constitucionalmente (CF, art. 5º, inciso X), 

que se sobrepõe à eventual direito do credor à cobrança de pequeno 

valor. Indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), valor que entendo razoável para o caso em referência. Sentença 

reformada. (Número: 119290420158110008/2016 - Relator: NELSON 

DORIGATTI - 1ª Turma Recursal Temporária - Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso - Data do Julgamento: 24/06/2016) RECURSO INOMINADO. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CONTA 

CORRENTE. SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO. CONTA NÃO 

ENCERRADA. COBRANÇA DE ENCARGOS DE MANUTENÇÃO E JUROS. 

ABUSIVIDADE. CONTA INATIVA HÁ MAIS DE SEIS MESES. 

IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 2.025 DO BACEN. ILÍCITO COMPROVADO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. ENUNCIADOS 2.5 E 12.15 DAS TURMAS 

RECURSAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte autora promoveu ação de 

indenização por danos morais em face do recorrente alegando que teve o 

seu nome inscrito indevidamente no SERASA em razão de conta corrente 

inativa, a qual gerou dívidas por negligência da ré, que não encerrou a 

conta. Destaca-se que a parte autora somente concordou com a 

inativação se não gerasse qualquer custo. Sustenta que a inscrição 

ocorreu posteriormente ao pedido de encerramento da conta corrente. 2. 

Há falha na prestação do serviço, quando, de forma negligente, a 

instituição bancária deixa de tomar as cautelas necessárias e lança tarifas 

em conta inativa há mais de seis meses, inobservando a Resolução n.º 

2.025 do BACEN. Assim, ainda que não exista prova do pedido de 

encerramento da conta corrente pela parte autora, a rogação é presumida 

diante do que estabelece a referida Resolução. Sendo assim, a cobrança 

de tarifas bancárias de manutenção de conta corrente após seis meses 

de inatividade é indevida. Precedente: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE REQUERIDO. NEGLIGÊNCIA DA 

RÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Esta Turma Recursal 

resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao 

recurso, nos exatos termos do voto. (TJ-PR - RI : 

000171517201481600180 PR 0001715-17.2014.8.16.0018/0 (Acórdão), 

Relator: Vivian Cristiane Eisenberg de Almeida Sobreiro, Data de 

Julgamento: 26/06/2015, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 
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30/06/2015) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. COBRANÇA DE 

ENCARGOS POR CONTA INATIVA. NEGATIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 

APELAÇÃO. BANCO QUE NÃO DEMONSTROU A ORIGEM DO DÉBITO. 

ÔNUS QUE LHE IMPUNHA. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO CPC. 

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 297 DO 

C. STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ PELO DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CDC. 

MÉRITO. ENCARGOS INDEVIDOS. Nos termos da resolução 2025 do Bacen 

a conta inativa há mais de seis meses só se sujeita à cobrança de 

encargos mediante expressa previsão contratual. Negativação indevida do 

nome da autora que lhe acarretou dano moral. Quantum fixado em R$ 

15.000,00. Precedentes. Sucumbência invertida. Sentença reformada. 

Recurso provido. (TJ-SP - APL: 40008781320138260320 SP 

4000878-13.2013.8.26.0320, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de 

Julgamento: 24/03/2014, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 01/04/2014) Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre 

à parte reclamada trazer aos autos documentos consistentes que 

pudessem comprovar inequivocamente a comunicação ao correntista da 

inatividade e, o débito que ensejou a inserção dos dados da parte 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 373, II, 

do CPC. Entretanto, assim não o fez. Deste modo, entendo que assiste 

razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar 

que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte 

reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

METAL CALHAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000549-53.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DAYANNE PEREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: METAL CALHAS Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de ação de obrigação 

de fazer e indenização de danos morais proposta por DAYANNE PEREIRA 

DE OLIVEIRA, em desfavor de METAL CALHAS. Relata a parte autora que 

realizou a contratação da parte ré para instalação de calhas em sua 

residência, porém, afirma que o serviço não fora concluído, requerendo 

assim o ressarcimento dos valores pagos. Em que pese a parte ré tenha 

sido devidamente citada, conforme se infere do Mandado de Citação 

lançado no ID 13450897 - Pág. 2, não se fez presente em audiência, 

tampouco justificou a ausência ou apresentou contestação. Inexistindo 

preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. Temos por regra, 

que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente 

caso, o ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do 

ônus da prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte 

consumidora, não só no plano econômico, mas também jurídico, 
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principalmente processual, porque não raras vezes está a parte 

consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência de 

dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente afirma ter realizado uma transação junto a parte ré, 

que descumpriu com a obrigação pactuada, não reembolsando os valores 

despendidos. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não 

compareceu à audiência de conciliação, muito embora tenha sido citada 

para o ato, tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão 

pela qual entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é 

medida de rigor. Assim sendo restando incontroversos os fatos e 

documentos da exordial. Outrossim, o demandado não contestou, nem 

compareceu à audiência de conciliação, confessando, portanto, a matéria 

fática. Nesse sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que 

lemos: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação 

ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do Juiz.” Cabe à parte Reclamada comparecer pessoalmente na audiência, 

caso contrário serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, 

com imediato julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – 

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a demandada não produziu qualquer prova ou se manifestou 

nos autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso 

com a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada 

para tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos 

autos qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, 

assim a decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus 

efeitos é medida que se impõe. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, 

cumpre à parte reclamada trazer aos autos documentos consistentes que 

pudessem comprovar inequivocamente a efetiva prestação dos serviços 

contratados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o 

fez. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois 

tenho que houve efetiva falha na prestação de serviço pela parte 

reclamada, que sem qualquer justificativa não cumpriu o acordo firmado 

entre as partes. Analisando os autos e o conjunto probatório que o 

sustenta verifico que é incontroverso o pagamento do preço ajustado e o 

não cumprimento do serviço pela parte ré, o que configura falha na 

prestação do serviço apta a ensejar a reparação pelos danos sofridos 

pela parte reclamante. Ademais, verifico dos autos que a parte autora 

buscou junto a parte ré, a solução administrativa para a resolução do 

problema, sendo que esta última se manteve inerte para a resolução da 

controvérsia. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada 

como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Assim, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço pela 

parte reclamada, o que ocasionou danos a parte autora, devendo ser 

reparado. DOS DANOS MATERIAS O pedido de danos material formulado 

na presente demanda deve ser acolhido uma vez que a parte autora 

logrou êxito em demonstrar não apenas o pagamento dos valores em 

favor da parte ré, mas também a inadimplência desta na execução do 

serviço ou reembolso dos valores despendidos. Assim, tenho que o valor 

efetivamente pago com a prestação do serviço, o qual não fora cumprido, 

deve ser restituído em favor da parte demandante. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 - condenar a parte reclamada ao pagamento do montante de R$ 

1.000,00 (um mil reais), a título de danos materiais, valor este que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE desde 

o efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DO NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000060-16.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SANDRA REGINA DO 

NASCIMENTO SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer, cumulada com indenização de danos morais e 

materiais proposta por SANDRA REGINA DO NASCIMENTO SANTOS, em 

desfavor de BANCO BRADESCO SA. Relata a parte autora que nunca 

realizou qualquer contratação de serviços junto a parte reclamada, que 

justificassem os débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como, 

indenização de danos morais. Liminar indeferida. Em contestação alega a 

parte reclamada, em síntese, que há vínculo entre as partes, ao passo que 

inexiste o dever de indenizar, bem como, que não há qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando pela improcedência da ação. 

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da demanda. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 
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contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer contratação nesse 

sentido, afirmando tratar de negativação indevida. Em que pese as 

alegações da parte autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica 

com a parte ré, que ensejasse a realização da cobrança e o apontamento 

negativo, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de 

negócio jurídico entre as partes, conforme se infere da proposta de 

emissão de cartão de crédito entabulado entre as mesmas, trazido aos 

autos com a contestação. Analisando detidamente os autos, verifico do 

contrato trazido nos autos no ID 13553990, deve ser reconhecido, vez 

que demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre 

as partes, sendo anuído pela parte reclamante, que assinou a proposta de 

contratação de cartão de crédito. Ora, da simples análise dos documentos 

juntados nos autos, é possível se inferir a olho nu, que a assinatura 

aposta no contrato pertence a parte autora. Outrossim, a parte reclamante 

não trouxe nos autos qualquer documento capaz de desconstituir as 

sólidas argumentações da parte ré, bem como, não demonstrou a 

realização do pagamento dos débitos discutidos nestes autos. Por seu 

turno a parte requerida demonstrou a existência dos débitos e da 

contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos dos débitos, os 

quais encontra-se anexados nos autos. Desta forma, restou comprovada 

a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte 

autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança 

devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças dos 

valores pela parte reclamada se deram em razão de efetiva adesão da 

parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive proposta de emissão de cartão de crédito assinado pela 

parte autora, a existência da relação comercial e débito entre os litigantes. 

Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou 

indevida pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano 

material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para 

que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de 

causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé 

pela parte autora, frente à notória alteração na realidade dos fatos, nos 

termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos 

termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. A parte reclamante 

ingressou com a presente demanda afirmando não possuir qualquer 

relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse a cobrança de 

tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo 

abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, que ensejou a 

inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, 

compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com seu ônus 

probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente contraída, 

inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a existência 

junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte 

reclamante indica a inexistência da relação jurídica devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte autora, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013). DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Rejeito o 

pedido, ante a desnecessidade de perícia, vez que dos documentos 

acostados nos autos é possível se inferir a existência de relação entre as 

partes, ou seja, o conjunto probatório dos autos possibilita a identificação 

da relação havia entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o contrato 

juntado nos autos e, assinado pela parte autora, possibilita inferir a olho 

nu, a semelhança da assinatura, se comparado aos demais documentos 

assinados por ela nos autos. Eis o entendimento da e. Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 

0035426-94.2017.811.0002 - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes - Data do Julgamento: 13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO 

DE MATO GROSSO) DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

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

Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé 

no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser 

revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a 

parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000540-91.2018.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOFFER PABLO MOTA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000540-91.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CRISTOFFER PABLO MOTA 

MAGALHAES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por CRISTOFFER PABLO MOTA MAGALHAES, em 

desfavor de TIM CELULAR S.A. Relata a parte autora que é cliente da 

parte ré na modalidade de linha pré-paga, desconhecendo o débito 

lançado pela parte reclamada que, originou a inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim indenização de danos 

morais e declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em 

contestação, alega a parte reclamada, em síntese, que houve a 

comprovação da contratação do plano pela parte autora, afirmando ainda 

que não há dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela improcedência da 

demanda. Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da demanda. 

É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte 

ré se deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se 

que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. 

No presente caso, a parte reclamada apresentou defesa GENÉRICA, 

afirmado a existência do débito, bem como, a inexistência de 

irregularidades. Posteriormente, apresentou manifestação afirmando a 

realização de diversos pagamentos pela parte autora, bem como, a 

suposta prestação do serviço, porém, observa-se que esta NÃO trouxe 

aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados 

pela parte autora, REFERENTE A LINHA TELEÔNICA A QUAL EXISTEM 

DÉBITOS, que comprovasse a realização de relação jurídica entre a 

partes, em especial a contratação de plano telefônico “pós-pago” ou 

“controle”, se descuidando de provar o alegado na peça defensiva, 

passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as partes, que 

ensejaram os débitos discutidos nos autos. Ora, analisando detidamente 

os autos, verifico que a parte ré trouxe no corpo de sua manifestação, 

print de telas que, aparentam ser de seu sistema, as quais não possuem 

qualquer força probante, haja vista tratar de documentos unilaterais. 

Assim, tenho que parte reclamada não se desincumbiu do ônus de provar 

a contratação da linha telefônica, a qual ela mesmo afirma ser a origem do 

débito. Ademais, se houve a migração do plano realizado pela parte 

autora, deveria a parte ré trazer aos autos a comprovação de tal 

migração, seja através de contrato ou gravação de tal solicitação, 

permanecendo inerte nesse particular. Deste modo, entendo que assiste 

razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82). Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 
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a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora possui 

outros apontamentos negativos em seu nome, porém, tratam-se de 

apontamentos posteriores ao discutido nesta demanda, ou seja, a 

negativação realizada pela parte reclamada é anterior as demais 

negativações. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o 

teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição preexiste à 

discutida nos autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa daquele que 

nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 

moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL). CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 

- determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art. 54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILMA BARBOSA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAIMUNDO ESTEVES OAB - MT0007255A (ADVOGADO(A))

LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA OAB - MT15784/O (ADVOGADO(A))

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT10350/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000106-05.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SILMA BARBOSA LUZ 

REQUERIDO: PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE 

JACIARA, MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Trata-se de ação de concessão de aposentadoria especial, 

com pedido de indenização por danos morais proposta por SILMA 

BARBOSA LUZ, em face de PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS 

SERV DE JACIARA e MUNICÍPIO DE JACIARA – MT. Relata a parte autora 

que é servidora pública municipal, tendo requerido aposentadoria especial 

junto a PREV-JACI, o qual fora negado em virtude da ausência do laudo 

PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e LTCAT (Laudo Técnico de 

Condições Ambientais), requerendo ao final que a segunda ré seja 

compelida em fornecer os citados laudos, bem como, compensá-la pelos 

danos ocasionados ante a ausência dos mesmos. Pleiteia ainda a 

concessão de tutela de evidência para a concessão de Aposentadoria 

Especial. Liminar indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, preliminar de incompetência do juizado especial cível para o 

processamento da causa, em vista da complexidade da causa, afirmando 

no mérito que a parte ré não comprovou sua condição especial, pugnando 

pela improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Assim sendo, a competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado 

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. Resta 

evidente e incontestável a necessidade de realização de perícia, 

elaborada com todas as formalidades legais para avaliar se a parte autora 

preenche os requisitos para concessão da aposentadoria especial, o que 

é impossível de ser aferido apenas com os documentos trazidos ao 

processo. A propósito, tal matéria exige-se, necessariamente, dilação 

probatória capaz de tornar a prova a ser produzida, pericial, complexa a 

este singelo juizado especial, motivo pelo qual se mostra inadequada a via 

eleita. A rigor, resta patente a complexidade da demanda, causando a 

impossibilidade do processamento do feito nos Juizados Especiais, uma 

vez que violaria as diretrizes de celeridade e simplicidade previstas nas 

Leis 9.099/95 e 12.153/2009. Dessa forma, não se vislumbra a 
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continuidade do procedimento sem que haja o desrespeito aos princípios 

do contraditório e da ampla defesa, já que tal medida é indispensável para 

fins de abertura de oportunidade de defesa para as partes reclamadas, 

com detalhada instrução e contraditório exaustivo, a fim de ser formar uma 

opinião justa e segura sobre a lide. Nesse sentido: CIVIL - PROCESSUAL 

CIVIL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - MATÉRIA QUE SE REVELA 

COMPLEXA - NECESSIDADE DE PERÍCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SER 

EXAMINADA PELO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 1. Incompetente mostra-se 

o Juizado Especial Cível, quando a complexidade da causa, que nunca 

está ligada à qualidade do direito, mas à dificuldade de sua demonstração, 

revela-se, não podendo a questão ser resolvida, sem a realização de 

perícia de engenharia. 2. Recurso conhecido, preliminar de incompetência 

do Juizado Especial Cível, suscitada de ofício, acolhida, sentença cassada 

para declarar extinto o processo, sem julgamento do mérito.” (APELAÇÃO 

CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20031110037136ACJ DF. Registro do 

Acórdão Número: 208605. Data de Julgamento: 02/03/2005. Órgão 

Julgador: Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF. Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA. Publicação no DJU: 

31/03/2005 Pág. : 105). Com efeito, o legislador infraconstitucional buscou, 

com os Juizados Especiais, criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, e assim estabeleceu, 

no artigo 3º. da lei 9.099/95, que sua competência para conciliação, 

processo e julgamento alcança as causas cíveis de menor complexidade, 

significando que, aquelas causas em que se exige a necessidade de 

perícia complexa para o desate da questão, estariam subtraídas ao seu 

alcance. Sabe-se que a aferição da complexidade da causa leva em 

consideração não o direito material discutido, mas o objeto da prova, 

consoante orienta o Enunciado nº 54 do FONAJE: “A menor complexidade 

da causa, para fixação da competência, é aferida pelo objeto da prova e 

não em face do direito material”. Dessa forma, concluo por incompetente o 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a lide, ante a 

necessidade dos fatos controvertidos serem submetidos a exame pericial, 

desarmônico com o procedimento disciplinado pela Lei nº 9.099/95. Ante o 

exposto, ACOLHO a preliminar de INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste 

Juizado Especial para processar e julgar o feito, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem julgamento de mérito, nos termos do 

que dispõe o inc. II do art. 51 da lei n.º 9.099/95, c/c art. 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELLTON ROGGER JERONIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000077-52.2018.8.11.0010. REQUERENTE: WELLTON ROGGER 

JERONIMO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização de dano moral proposta por WELLTON ROGGER JERONIMO, 

em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Relata a parte autora 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente 

débito do qual desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em contestação 

alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de inépcia da inicial, 

afirmando no mérito a incidência da súmula 385 do STJ, bem como, que a 

inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu de forma legítima, não havendo o que se falar em indenização por 

danos morais, pugnando ao final pela improcedência da demanda. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de inépcia inicial, 

ante a suposta ausência de quantificação do valor atribuído a título de 

dano moral, vez que o mesmo se encontra deduzido na exordial. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

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

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora desconhece qualquer 

origem dos débitos, que ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. No presente caso, em pese a reclamada tenha 

afirmado a ausência de conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe 

aos autos qualquer tipo de documento, que comprovasse a prestação do 

serviço ou sua disponibilização em favor da parte autora, passando ao 

largo de comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o 

principal, a legalidade dos débitos discutidos nos autos. Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, 

extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da 

inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe 

incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 

débito inexistente. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 
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fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 01 (uma) 

demanda de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

danos morais (autos 1000076-67.2018.8.11.0010). Nesse sentido: E M E N 

T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE 

INDÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS NO MESMOCONTEXTO FÁTICO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA 

RECURSAL (ART. 85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA 

CAUSA E SUCUMBENTE NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO 

PROVIDO.1. Controvérsia centrada no quantum indenizatório fixado a título 

de danos morais pela negativação indevida.2. O quantum da indenização 

por dano moral deve ser fixado com moderação para que seu valor não 

seja tão elevado a ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, 

nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico 

para o causador do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização 

por danos morais, deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado 

múltiplas ações indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação 

indevida decorrente de suposta fraude -, inclusive com sentença 

favorável em algumas delas.4. A parte vencedora em primeiro grau, mas 

sucumbente em sede recursal, deve arcar com os honorários recursais 

em favor do patrono da parte recorrida, fixados de acordo com os 

critérios previstos no rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Código de Processo Civil/15.5. 

Apelação conhecida e não provida. (Apelação - Nº 

0800532-47.2015.8.12.0052 - Relator – Exmo. Sr. Des. Paulo Alberto de 

Oliveira - 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do 

Sul) (grifei) Assim, a ante a inexistência de comprovação de vínculo entre 

as partes, a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é 

medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora possui outro 

apontamento negativo em seu nome, porém, encontra-se em discussão 

judicial. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o teor 

da súmula 385 do STJ, vez que há discussão judicial do débito 

supostamente preexistente. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar 

que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte 

reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ; Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000068-90.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GERALDINO FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer, cumulada com indenização de danos morais e 

materiais proposta por GERALDINO FERREIRA DOS SANTOS, em desfavor 

de BANCO BRADESCO SA. Relata a parte autora que nunca realizou 

qualquer contratação de serviços junto a parte reclamada, que 

justificassem os débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como, 

indenização de danos morais. Liminar indeferida. Em contestação alega a 

parte reclamada, em síntese, preliminar de incompetência do juizado 

especial, ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica, 

ausência de condição da ação, afirmando no mérito que há vínculo entre 

as partes, ao passo que inexiste o dever de indenizar, que não há 

qualquer irregularidade na cobrança, havendo a incidência da súmula 385 

do STJ, pugnando pela condenação da parte autora nas penas de 

litigância de má fé e improcedência da ação. É o breve relato. Decido. 
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PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência arguida, na medida 

em que se torna desnecessária a realização de prova pericial, vez que os 

elementos produzidos nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia. Ademais, rejeito a preliminar de ausência de condição da 

ação, sob o fundamento de falta de interesse de agir, vez que a busca da 

via administrativa não é requisito indispensável a propositura da ação, 

ante a necessidade que a parte tem de ingressar em juízo para ter sua 

pretensão amparada. Rejeito a preliminar suscitada. Ultrapassada a fase 

das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer contratação nesse sentido, afirmando tratar 

de negativação indevida. Em que pese as alegações da parte autora de 

que nunca realizou qualquer relação jurídica com a parte ré, que 

ensejasse a realização da cobrança e o apontamento negativo, esta última 

conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre 

as partes, conforme se infere da ficha-proposta de abertura de conta e 

extrato bancário, trazido aos autos com a contestação. Analisando 

detidamente os autos, verifico do contrato trazido nos autos no ID 

13646189, deve ser reconhecido, vez que demonstra claramente que 

houve realização de negócio jurídico entre as partes, sendo anuído pela 

parte reclamante, que assinou a proposta de abertura de conta, bem 

como, se utilizou dos serviços disponibilizados pela parte ré, conforme se 

infere do extrato bancário trazido, onde restou claro a realização de 

empréstimo. Ora, da simples análise dos documentos juntados nos autos, 

é possível se inferir a olho nu, que a assinatura aposta no contrato 

pertence a parte autora. Outrossim, a parte reclamante não trouxe nos 

autos qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas 

argumentações da parte ré, bem como, não demonstrou a realização do 

pagamento dos débitos discutidos nestes autos. Por seu turno a parte 

requerida demonstrou a existência dos débitos e da contratação, bem 

como a inocorrência dos pagamentos dos débitos, os quais encontra-se 

anexados nos autos. Desta forma, restou comprovada a existência da 

relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os 

serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança devida. Desta feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e, que as cobranças dos valores pela parte 

reclamada se deram em razão de efetiva adesão da parte autora. 

Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando 

provar a culpa exclusiva do consumidor, hipótese verificada no caso dos 

autos. O que se depreende do caso em tela é que houve negativação do 

nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a 

requerida comprova através de várias provas, inclusive proposta de 

abertura de conta assinado pela parte autora e extrato bancário, a 

existência da relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte 

reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o 

ato, o dano e a culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro 

no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, 

frente à notória alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 

do NCPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do 

Novo Código de Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a 

presente demanda afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a 

parte reclamada, que autorizasse a cobrança de tais débitos, o que 

implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em 

virtude dos atos da parte reclamada, que ensejou a inserção de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, 

verifico que a reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando 

se tratar de dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos 

documentos que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta 

clara a alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência 

da relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Rejeito o pedido, ante a 

desnecessidade de perícia, vez que dos documentos acostados nos 

autos é possível se inferir a existência de relação entre as partes, ou seja, 

o conjunto probatório dos autos possibilita a identificação da relação havia 

entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o contrato juntado nos autos e, 

assinado pela parte autora, possibilita inferir a olho nu, a semelhança da 

assinatura, se comparado aos demais documentos assinados por ela nos 

autos. Eis o entendimento da e. Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 

0035426-94.2017.811.0002 - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes - Data do Julgamento: 13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO 

DE MATO GROSSO) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora possui outro 

apontamento negativo em seu nome, porém, encontra-se em discussão 

judicial. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o teor 

da súmula 385 do STJ, vez que há discussão judicial do débito 
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supostamente preexistente. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Por outro lado, condeno a parte reclamante à 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor 

corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma 

do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência 

da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 

10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º 

do Novo Código de Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do 

Enunciado 114 do FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São 

Paulo/SP)”. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000067-08.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GERALDINO FERREIRA DOS 

SANTOS. REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por GERALDINO FERREIRA DOS SANTOS em 

desfavor de RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Relata a parte autora que teve seu nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual desconhece a 

origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, preliminar de incompetência do juizo, afirmando no mérito a 

incidência da súmula 385 do STJ, bem como, que a inclusão do nome da 

parte autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma legítima, 

não havendo o que se falar em indenização por danos morais, pugnando 

ao final pela improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência arguida, na medida 

em que se torna desnecessária a realização de prova pericial, vez que os 

elementos produzidos nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte 

autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No 

presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a prestação do serviço ou sua 

disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, extrato dos 

órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da inscrição 

pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe 

incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 

débito inexistente. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima" 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 
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pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82). Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora possui outros 

apontamentos negativos em seu nome, porém, tratam-se de apontamentos 

posteriores ao discutido nesta demanda, ou seja, a negativação realizada 

pela parte reclamada é anterior as demais negativações, bem como, se 

encontra em discussão judicial. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no 

caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição 

preexiste à discutida nos autos. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa 

daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: 

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - 

INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito que 

não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). Nesse sentido, torna-se 

inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que se 

trata de negativação posterior, a qual há discussão judicial do débito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida 

providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos 

de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação 

de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do 

STJ; Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OVILIAN JUNIOR FERREIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000546-98.2018.8.11.0010. REQUERENTE: OVILIAN JUNIOR FERREIRA 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização de dano moral proposta por OVILIAN JUNIOR FERREIRA 

SOUZA em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Relata a 

parte autora que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito, referente débito do qual desconhece a origem, tendo em vista 

realização de acordo para quitação dos débitos, pleiteando ao final a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. 

Liminar deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, que 

a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu de forma legítima, não havendo o que se falar em indenização por 

danos morais, pugnando ao final pela improcedência da demanda. 

Inexistindo preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. É o 

breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 348 de 621



autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

tendo em vista a realização de acordo junto a parte ré. No presente caso, 

em pese a reclamada tenha afirmado a ausência de conduta ilícita, 

observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de documento, 

que comprovasse a contratação do serviço ou sua solicitação pela da 

parte autora, passando ao largo de comprovar a efetiva existência de 

relação jurídica entre as partes, referente ao débito discutido nos autos e, 

o principal, a legalidade dos débitos discutidos nos mesmos. Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, 

extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da 

inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos ônus que lhe 

incumbia. Ora, a parte demandada se limita em informar que o débito 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito, não se refere aos contratos 

negociados pela parte autora, apresentando faturas de cartão de crédito 

emitidas em nome da mesma, as quais não possuem qualquer força 

probante, haja vista tratar de documentos unilaterais, bem como, não traz 

qualquer prova da contratação do cartão pela parte demandante, não 

comprovando ainda a qual contrato se refere o suposto débito. Outrossim, 

se houve a contratação do cartão de crédito pela parte autora, deveria a 

parte ré trazer aos autos a comprovação de tal contratação, seja através 

de contrato ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse 

particular. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 

débito já quitado. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

confirmar a liminar deferida; 2 - condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos a partir do arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 

do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 

55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARQUELINA RIBEIRO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 349 de 621



(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000082-74.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ARQUELINA RIBEIRO DE 

MELO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização de dano moral proposta por ARQUELINA RIBEIRO DE MELO 

em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Relata a parte autora 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente 

débito do qual desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em contestação 

alega a parte reclamada, em síntese, preliminar indeferimento da petição 

inicial, afirmando no mérito que a inclusão do nome da parte autora nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu de forma legítima, não havendo o 

que se falar em indenização por danos morais, pugnando ao final pela 

condenação da demandante nas penas de litigância de má-fé e 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de indeferimento da petição inicial, sob fundamento de 

ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação, em 

especial o extrato dos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que 

tal documento apresenta informações verossímeis. Ultrapassada a fase 

das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No 

presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a contratação do serviço ou sua solicitação 

pela da parte autora, passando ao largo de comprovar a efetiva existência 

de relação jurídica entre as partes, referente ao débito discutido nos autos 

e, o principal, a legalidade dos débitos discutidos nos mesmos. Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, 

extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da 

inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos ônus que lhe 

incumbia. Ora, a parte demandada se limita em informar que o débito 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito, se refere a cartão de crédito 

contratado pela parte autora, apresentando respectivas faturas emitidas 

em nome da mesma, as quais não possuem qualquer força probante, haja 

vista tratar de documentos unilaterais, bem como, não traz qualquer prova 

da contratação do cartão pela parte demandante. Outrossim, se houve a 

contratação do cartão de crédito pela parte autora, deveria a parte ré 

trazer aos autos a comprovação de tal contratação, seja através de 

contrato ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse 

particular. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 

débito inexistente. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 
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estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar 

que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte 

reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000638-76.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GILMAR OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, cumulada com indenização de danos morais e materiais proposta 

por GILMAR OLIVEIRA DA SILVA, em desfavor de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Relata a parte autora que nunca realizou qualquer 

contratação de serviços junto a parte reclamada, que justificassem os 

débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim a 

declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, que inexiste 

o dever de indenizar, não havendo qualquer irregularidade na cobrança, 

haja vista a existência de relação jurídica entre as partes, pugnando pela 

improcedência da ação. Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito 

da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO 

assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer contratação nesse sentido, afirmando que 

NUNCA TEVE QUALQUER RELAÇÃO COMERCIAL com a parte requerida. 

Em que pese as alegações da parte autora de que nunca realizou 

qualquer relação jurídica com a parte ré, que ensejasse a realização da 

cobrança e o apontamento negativo, esta última conseguiu demonstrar 

que houve a celebração de negócio jurídico entre as partes, conforme se 

infere do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e extrato bancário, 

trazido aos autos com a contestação. Analisando detidamente os autos, 

verifico do contrato de confissão de dívida trazido nos autos no ID 

13607141, deve ser reconhecido, vez que demonstra claramente que 

houve realização de negócio jurídico entre as partes, sendo anuído pela 

parte reclamante, que assinou tal negociação dos débitos, referente 

serviços disponibilizados pela parte ré e usufruídos pela parte autora, 

conforme se infere do extrato bancário trazido, onde restou claro a 

realização de diversas transações. Ora, da simples análise dos 

documentos juntados nos autos, é possível se inferir a olho nu, que a 

assinatura aposta no contrato pertence a parte autora. Outrossim, a parte 

reclamante não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, bem como, não 

demonstrou a realização do pagamento dos débitos discutidos nestes 

autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a existência dos 

débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos dos 

débitos, os quais encontra-se anexados nos autos. Desta forma, restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de 

fato, a parte autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a 

cobrança devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada entre as partes e, que as 

cobranças dos valores pela parte reclamada se deram em razão de 

efetiva adesão da parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II 

do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive contrato de confissão de dívida assinado pela parte 

autora e extrato bancário, a existência da relação comercial e débito entre 

os litigantes. Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência 

de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de 

litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória alteração na 

realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à 

sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. 

A parte reclamante ingressou com a presente demanda afirmando não 

possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse 

a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de 

danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, 

que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a parte reclamada 

cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando se tratar de dívida 
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devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos que 

demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta clara a 

alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência da 

relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Verifico a desnecessidade 

de perícia, vez que dos documentos acostados nos autos é possível se 

inferir a existência de relação entre as partes, ou seja, o conjunto 

probatório dos autos possibilita a identificação da relação havia entre a 

parte autora e a parte ré. Ademais, o contrato juntado nos autos e, 

assinado pela parte autora, possibilita inferir a olho nu, a semelhança da 

assinatura, se comparado aos demais documentos assinados por ela nos 

autos. Eis o entendimento da e. Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 

0035426-94.2017.811.0002 - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes - Data do Julgamento: 13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO 

DE MATO GROSSO) DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

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

Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé 

no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser 

revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a 

parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000544-31.2018.8.11.0010. REQUERENTE: NEUSA SILVA MACEDO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização de dano moral proposta por 

NEUSA SILVA MACEDO, em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I (FIDC NPL I). Relata a 

parte autora que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito, referente débito do qual desconhece a origem, pleiteando ao final 

a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. 

Tutela de urgência indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, preliminar de incompetência do juizado especial, afirmando no 

mérito que a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu de forma legítima, tendo em vista cessão de crédito 

operada, não havendo o que se falar em indenização por danos morais, 

bem como, a incidência da súmula 385 do STJ, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de incompetência arguida, na medida em que se torna 

desnecessária a realização de prova pericial, em especial contábil, vez 

que os elementos produzidos nos autos são suficientes para o deslinde 

da controvérsia. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte 

autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No 
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presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a prestação do serviço ou sua 

disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo 

com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação 

do débito originário entre a parte autora e a cedente, bem como, qualquer 

relação havida entre as mesmas. Ora, a parte demandada não demonstrou 

a respectiva cessão do débito, a fim de comprovar que a cedente possuía 

relação jurídica com a demandante e, transferiu a titularidade do crédito à 

instituição ré neste feito. A figura jurídica da cessão de crédito é admitida 

pelo ordenamento jurídico pátrio e dispensa a anuência do devedor. 

Contudo, não havendo a comprovação do débito originário, não há de se 

reconhecer a legitimidade do débito, bem como o vínculo entre as partes. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a 

exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a 

realização da inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos 

autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, 

ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, 

a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, 

referente débito inexistente. Insta ressaltar que a responsabilidade da 

parte reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do 

art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora NÃO possui outro 

apontamento negativo em seu nome. Nesse sentido, torna-se inaplicável, 

no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste outro 

apontamento restritivo. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ; Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38043 Nr: 2078-81.2010.811.0018

 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: Aparecida de Oliveira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B, Reinaldo Luciano Fernandes - OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582-Procura

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Mandado e 

Certidão de folhas 212/213, para querendo, manifestar-se a respeito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64915 Nr: 2186-71.2014.811.0018

 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: Patricia da Silva Campos

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Mandado de 

Busca e Apreensão de folhas 102/122, para requerer o que de direito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63282 Nr: 716-05.2014.811.0018

 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: Lerisia Barbosa de Souza

 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 acerca da Juntada de Mandado de 

Busca e Apreensão de folhas 121/148, para requerer o que de direito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37152 Nr: 1320-05.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Carlos Olea

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Civis Pereira Sardinha, Izabel Jorge Sardinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETLYN CAROLINE SCHMID - 

OAB:21200/O, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Intimar os patronos da parte autora acerca da Juntada de Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença de folhas 164/189, para querendo, 

manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37517 Nr: 1684-74.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose de Almeida Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582-Procura

 Intimar a parte autora, na pessoa de sua advogada Gládis Eliana Bess 

OAB/MT 8.880, acerca do desarquivamento do presente feito, para 

querendo, requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 19656 Nr: 2084-30.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IMdSMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, João Afonso Petenatti - 

OAB:110572, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B, Sonia 

Maria Petenatti - OAB:114.448/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Proceder a intimação da parte autora para requerer o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56861 Nr: 3079-33.2012.811.0018

 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: Guilherme Ricieri Vendrametto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Impulsiono o presente feito à parte autora para apresentação de 

memoriais, em conformidade com o despacho de fls. 84.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60623 Nr: 3235-84.2013.811.0018

 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: José Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deiziane Padilha da Silva 

Quintana - OAB:14.834, Jose Carlos Moura - OAB:16.233/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 Intimar a Procuradoria do Município de Juara através de seu Procurador, 

Dr. Fabio Alves Donizeti, OAB/MT 12.674 para que proceda a devolução 

do presente feito em Escrivania no prazo de 24 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 19028 Nr: 1474-62.2006.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Moreira de Souza, Nilva Matos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Gonçalves de Rezende, Marinalva 

Antonia da Silva Rezende, Espólio de Geraldo Machado de Oliveira- rep. 

Heloisa Helena Ferrez V. Oliveira, Francisco Prestes da Cunha, Cartório 

Distrito de Catuaí/MT, Jorge Mamoru Kachiyama, Rosalvo Cunha Ribeiro, 

Eldo Cunha Ribeiro, Ozires Cunha Ribeiro, Edemar Cunha Ribeiro, Ladislau 

Silveira Cunha, Daniel Cunha Ribeiro, Adelair Plep, Juarez Cunha Ribeiro, 

Maria Cleofe Labrea Munhoz, Laura Paulina Labrea Munhoz de Oliveira, 

Salvador Labrea Munhoz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504, Aristides Jose Botelho de Oliveira - OAB:3911/MT, Élcio 

Lima do Prado - OAB:4.757/MT, Marcelo Manfrim - OAB:163821/SP, 

Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Proceder a intimação do advogado da parte requerida, Dr. Aristides Jose 

Botelho de Oliveira, OAB/MT 3911/MT, para que proceda a devolução do 

presente feito em Escrivania no prazo de 24 horas sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70245 Nr: 1368-85.2015.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Quitéria de Luca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cifra S/A, Banco Rural S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341

 Intimar o patrono do autor da juntada de Petição do Réu. Ref: 93.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 1033 Nr: 306-06.1998.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Borges & Filhos Ltda, Celson 

Bargio, Vilmar Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 
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OAB:MT/3063-A

 Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade, declarando a 

prescrição para o redirecionamento da execução fiscal, e julgo extinta a 

presente execução, somente, perante o sócio Vilmar Borges, DETERMINO 

assim sua exclusão do polo passivo, devendo os autos continuar em face 

da Pessoa Jurídica e nas pessoas dos sócios que foram devidamente 

intimados conforme fls.85-verso.Intime-se o Exequente para dar 

prosseguimento no feito, informando os bens passíveis de penhora. Não 

havendo penhora ou indicação de bens, suspende-se a execução nos 

termos do ar t .  40 da Le i  n .  6 .830/80.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36012 Nr: 176-93.2010.811.0018

 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: Leontina Vicencia do Prado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - OAB:SIP- 6417107

 Vistos etc.

Trata-se de Ação para Concessão de Pensão por Morte, proposta por 

Leontina Vicencia do Prado em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL –INSS visando pensão por Morte de Seguro Especial.

Intime-se a parte autora pessoalmente para que se manifeste quanto ao 

alegado às fls.69-verso, sob as penas da lei em 05 (cinco) dias.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79468 Nr: 1751-29.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C Viol Informática-ME, Claudio Viol

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

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, efetue-se buscas nos convênios firmados pela CGJ/MT, 

visando descortinar o endereço da parte requerida.

 Se for encontrado novo endereço da parte requerida, cite-se via correio, 

com A.R.

Acaso encontrado endereço idêntico aos já infrutíferos dos autos ou não 

encontrado nenhum endereço, desde já, defiro o pedido de f. 102/103.

 I - Cite-se a parte requerida por edital;

II - Decorrido o prazo de defesa, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, 

NOMEIO a Defensoria Pública para atuar como curador especial da parte 

requerida, razão porque, INTIME-SE para contestar o feito no prazo de 15 

(quinze) dias, ex vi do art. 335 do NCPC.

III - Com o transcurso do prazo, INTIME-SE a autora para querendo, 

impugná-la no prazo legal.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41454 Nr: 1892-24.2011.811.0018

 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: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, João Aparecido 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Intimar os patronos das partes da audiência para oitiva do requerido 

Aldenir Rossatti Mancoelho, designada para o dia 13.11.2018, às 14hmin, 

na Comarca de Sinop, Carta Precatória sob o nº 10556-09.2018.811.0015, 

conforme Ofício fl.388-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55999 Nr: 2225-39.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Áurea de Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria Liberal Ltda, Joarez Trindade Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina B. P. Salvador - 

OAB:10.279/MT, EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da autora para manifestar quanto ao Auto de Penhora e 

Avaliação fl.95/98, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41148 Nr: 1587-40.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.111/131, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60738 Nr: 3357-97.2013.811.0018

 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: A.S. Agropecuária e Participações Ltda, Alfredo 

Soubihe Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucidorio Minotto, Helena Kestring Minotto, 

Marcio Lucidório Minotto, Florizete dos Santos Minotto, Antonio Joaquim 

Braga, Maria Costa Braga, Carlos Augusto Minotto, Armindo Ramão 

Medina, Pedro Bonifacio, Marinete Fernandes dos Santos Bonifácio, Leia 

Terezinha Minotto, Jurlei Júlia Minotto, Mercia Lúcia Minotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora para manifestar quanto a juntada de 

correspondência devolvida, com informação de "mudou-se" (fl.683), no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60564 Nr: 3172-59.2013.811.0018

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silviana Milene dos Santos - 

OAB:MT/8805

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

- OAB:8.840-B, Itallo Gustavo de Almeida Leite - OAB:7.413

 Intimar os patronos da parte requerida, para querendo, oferecer 

contrarrazões ao Recurso de Apelação fl.86/97, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69807 Nr: 1199-98.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Miguel Piovesan, Queila Silva do Carmo, 

José Roberto Pereira Alves, Fabio Alves Donizeti, Fatima Melim Mendes, 

Instituto Tupã, Zilton Mariano de Almeida, ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL - SECCIONAL DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Balan Zappia - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:6217, DIEGO PIVETTA - OAB:16725, Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, ELCIO LIMA DO PRADO - OAB:4757, Fernando do 

Nascimento Melo - OAB:9110/MT, Marcondes Rai Novack - 

OAB:OAB/MT 8.571, ROMARIO DE LIMA SOUSA - OAB:18881/O

 Intimar Dr.º Élcio Lima do Prado para manifestação necessária referente a 

carta precatória (ref.220).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 108832 Nr: 2494-68.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenir Anderson Guiraldi, Andreia Dezotti 

Gomes Guiraldi

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

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de diligencias para cumprimento do mandado, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 101473 Nr: 7501-75.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Eugênio Bandeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rodrigues de Almeida, Sonia 

Maria Pereti de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que dei cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, 

quanto a consulta de endereços em sistemas conveniados com o TJMT, 

sendo que esta Gestora possui apenas acesso ao Sistema SIEL e 

RENAJUD, porém o RENAJUD é apenas para a vinculação ou retirada de 

restrições de veículos, não sendo possível a consulta de endereços. 

Certifico mais, que não consta dos autos data de nascimento, nome da 

mãe do requerido ou titulo de eleitor, dados necessários para pesquisa 

junto ao SIEL, assim, promovo vista ao Patrono da parte autora para 

manifestação necessária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65292 Nr: 2493-25.2014.811.0018

 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: Edina Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos, Espólio de Elizeu 

Gomes dos Santos - repres. Por Zenir Gomes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Patrono da parte autora para que apresente em cartório guias e 

cópias necessárias para formação da carta de adjudicação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 108803 Nr: 2480-84.2018.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenir Anderson Guiraldi, Andreia Dezotti 

Gomes Guiraldi

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

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que dei cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, 

quanto a consulta de endereços em sistemas conveniados com o TJMT, 

sendo que esta Gestora possui apenas acesso ao Sistema SIEL e 

RENAJUD, porém o RENAJUD é apenas para a vinculação ou retirada de 

restrições de veículos, não sendo possível a consulta de endereços. 

Certifico ainda que a consulta ao SIEL foi positiva em relação a Andreia 

Dezotti Gomes Guiraldi, conforme extrato em anexo. Em relação a Adenir 

Anderson Guiraldi o mesmo cosnta como "eleitor não encontrado. Assim, 

promovo vista ao Patrono da parte autora para manifestação necessaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82643 Nr: 3303-29.2016.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J Gomes dos Reis, Jair Gomes dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que dei cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, 

quanto a consulta de endereços em sistemas conveniados com o TJMT, 

sendo que esta Gestora possui apenas acesso ao Sistema SIEL e 

RENAJUD, porém o RENAJUD é apenas para a vinculação ou retirada de 

restrições de veículos, não sendo possível a consulta de endereços. 

Certifico mais, que não consta dos autos data de nascimento, nome da 

mãe do requerido ou titulo de eleitor, dados necessários para pesquisa 

junto ao SIEL, assim, promovo vista ao Patrono da parte autora para 

manifestação necessária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83865 Nr: 4132-10.2016.811.0018

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderlei Ribeiro Idiarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Prestes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de extrato, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79574 Nr: 1805-92.2016.811.0018

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio José da Costa, Marcos Jose da Costa, 

João José da Costa, Nelson José da Costa, Joao Jose da Costa Filho, 

Maria Aparecida Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que informe nos autos CPF/CNPJ 

para liberação de valores.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 78152 Nr: 1154-60.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Log Importação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR Alves Instrumentos Musicais- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Moreira Drumond 

Teixeira - OAB:108112-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que dei cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, 

quanto a consulta de endereços em sistemas conveniados com o TJMT, 

sendo que esta Gestora possui apenas acesso ao Sistema SIEL e 

RENAJUD, porém o RENAJUD é apenas para a vinculação ou retirada de 

restrições de veículos, não sendo possível a consulta de endereços. 

Certifico mais, que não consta dos autos data de nascimento, nome da 

mãe do requerido ou titulo de eleitor, dados necessários para pesquisa 

junto ao SIEL, assim, promovo vista ao Patrono da parte autora para 

manifestação necessária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72548 Nr: 2479-07.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Defiro o pedido de Ref. 36.

Proceda-se a pesquisa junto ao Sistema Renajud, de veículos em nome do 

executado.

Com a juntada do extrato, vista a parte exequente para manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que de direito.

Atente-se a Sra. Gestora quanto as intimações do patrono da parte 

exequente, conforme informação retro.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 113114 Nr: 4341-08.2018.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Cuida-se de “ação de substituição de curatela c/c tutela de urgência” 

proposta por JOSÉ ROMUALDO DA SILVA em face de MARIA APARECIDA 

ROMUALDO, qualificados nos autos.

Relata a parte autora que a interditanda está sob seus cuidados a mais de 

6 (seis) meses e, a requerida não possui mais condições de cuidar de sua 

irmã, ora interditada, motivo pelo qual intentou a presente demanda.

Juntou documentos fl. 07/13.

Pois bem.

Compulsando os autos entendo que

 Cite-se o interditando, para responder ao presente pedido, nomeando o 

Dr. Bruno Ricardo Barela Iori (OAB/MT 18438) como curador à lide, que 

deverá apresentar a contestação no prazo legal.

Ciência ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010150-71.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

QUILDER ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-66.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE FATIMA CARNEIRO (REQUERENTE)

IVONETE APARECIDA CARNEIRO (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENARA JANAINA FABIANO OAB - MT25219/O-O (ADVOGADO(A))

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

VM LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO TANACA OAB - SP0239081A (ADVOGADO(A))

 

Audiência conciliação designada para 29/01/2019 09:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-80.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000080-80.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: IVONETE DA SILVA COSTA REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que a parte autora, apesar de devidamente 

intimada da designação de audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato, nem justificou sua ausência. Dessa forma, o processo deve ser 

extinto. Nesse contexto, dispõe o Artigo nº 51 da Lei nº 9.099/95: “Art. 51 

- Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I- Quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.” Pelo 

exposto, em consonância com o inciso I do artigo 51 da Lei nº. 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a 

parte promovente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado 28 do FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010392-64.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON MARQUES DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

PEDRO MARQUES JONES NETO OAB - BA30917 (ADVOGADO(A))

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte Executada LG ELETRONICS DO BRASIL 

LTDA para apresentar dados bancários para devolução de 50% do valor 

depositado a título de restituição da quantia despedida (R$ 1.248,32) e 

50% do valor depositado a titulo de danos morais (R$ 1.939,15) no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-75.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001029-07.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE JUARA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGNER DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001029-07.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: MAGAZINE JUARA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME 

EXECUTADO: DAGNER DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante o teor da 

petição da parte promovente, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e o faço sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto 

este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-35.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000277-35.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: ANDERSON LUIZ ROSA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

indenização por danos materiais e morais, em que a parte autora sustenta 

que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em seu imóvel rural, 

e a promovida, mesmo contactada para restabelecer o serviço, não o fez, 

deixando o promovente sem energia por vários dias, causando-lhe 

transtornos em sua produção de leite. A promovida arguiu preliminar de 

incompetência deste Juizado por complexidade de prova ante a 

necessidade de perícia técnica, o qual desde logo afasto, eis que a 

solução da controvérsia prescinde desse meio de prova. Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

hipótese é de procedência em parte dos pedidos. No presente 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 à previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de consumo, a inversão 

do ônus probatório deve ser aplicada, providência perfeitamente admitida 

diante da hipossuficiência técnica da parte Reclamante, eis que somente a 

promovida pode trazer provas conclusivas quanto a esta lide, cabendo a 

esta, portanto, comprovar que o serviço de fornecimento de energia ao 

promovente foi prestado a contento, ou seja, que não houve defeito na 

prestação do serviço. No caso vertente, verifica-se que o fornecimento de 

energia ao autor foi suspenso por volta das 04 horas do dia 24/03/2017, 

dia em que entrou em contato com a promovida, o que gerou o protocolo 

citado na inicial; fato também narrado no boletim de ocorrência. Mas 

segundo a requerida não teria havido qualquer perturbação na unidade 

consumidora do promovente; a despeito de ter anexado um histórico de 

interrupções apresentado com a defesa. Em que pese tal divergência, tal 

documento indica que houve suspensão do fornecimento entre 25 e 

26/03/2017. Ocorre que o protocolo citado não foi impugnado por ela, 

aliado ao fato de que tal histórico é documento interno do sistema da 

requerida, sem qualquer segurança quanto à veracidade dos dados. Disso 

é forçoso concluir que o fornecimento foi obstado a partir da data 

informada na inicial. Já a data do restabelecimento é também motivo de 

divergência entre as partes; sendo que o autor alega que isso ocorreu 

somente quatro dias depois da interrupção, ao passo que a requerida 

informa que foi em 26/03; dois ou três dias depois. Embora considerado 

como documento interno da promovida, o histórico apresentado é a única 

informação nos autos acerca do restabelecimento de energia ao 

promovente, pelo que considero ter ocorrido em 26/03, por volta das 

16h42min. Então, verifica-se que a interrupção durou aproximadamente 

três dias, entre 24 e 26/03. Portanto, inconteste que a interrupção de fato 

ocorreu, configurando falha na prestação do serviço. Assim, ainda que 

por evento da natureza, a falha independe de culpa do prestador, por ser 

o caso de responsabilidade objetiva, havendo o dever de indenizar em 

caso de danos ao consumidor. Muito embora o prazo máximo para 

religação em área rural seja de 48 horas, previsto no art. 176, inciso II da 

Resolução n. 414/2010 da ANEEL, o caso do promovente tratar-se-ia de 

urgência na religação, diante da atividade que exercia, e dos prejuízos que 

estavam previstos caso a suspensão perdurasse por mais tempo, fatos 

que foram informados no momento de contato com o serviço de 

atendimento da requerida. Assim, incide neste caso, o inciso IV do art. 

176, e não o inciso II, pelo que cabia à concessionária restabelecer o 

serviço ao promovente em até 8 horas, o que não ocorreu. E diante dos 

prejuízos alegados, os documentos anexados com a inicial, comprovando 

a atividade do requerente, além do valor recebido pelo leite que produz, é 

razoável concluir que o dano material pode ser mensurado pelos 

elementos contidos nos autos, de forma razoável e proporcional ao caso; 

o que afasta a alegação de incompetência deste Juizado . Assim, se o 

promovente demonstrou que vende em média 3.625 litros de leite por mês, 

e sofreu prejuízo durante os dias em que ficou sem energia, é razoável 
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supor que perdeu aproximadamente 362,5 litros do produto em três dias; 

considerando que o total produzido dividido por 30 dias, resulta em 120, 8 

litros de leite ao dia. Sendo o valor do litro, a quantia de R$ 0,92, conclui-se 

que o prejuízo financeiro do promovente foi de R$ 333,50, e não de R$ 

833,75 como alegou; devendo ser indenizado aquele montante apenas. 

Com relação à discussão acerca da ocorrência ou não de danos morais, 

há que se tecer algumas considerações. A promovida invoca a seu favor, 

o entendimento contido no recente acórdão do REsp n. 1.705.314/RS, para 

afastar a condenação em danos de ordem extrapatrimonial ao presente 

caso. Conforme esse julgado, e como a própria promovida argumenta, há 

que se verificar o caso concreto e suas circunstâncias para se concluir 

pela existência de danos morais. E de fato, é o entendimento deste juízo, 

que não presume tais danos apenas com a ocorrência de um determinado 

fato, atendo-se às peculiaridades de cada caso. E por isso mesmo, em 

que pesem os argumentos na contestação, não é possível utilizar o caso 

analisado no referido REsp no caso em testilha. Isto porque ali refere-se a 

uma interrupção de energia por conta de fortes chuvas que assolaram o 

Rio Grande do Sul ocorrido em dezembro/2012. Tal caso se assemelha a 

outras centenas que foram ajuizadas por falta de energia causada por 

essa intempérie, conforme exposto no voto da Min. Relatora. Esse evento 

climático por certo teve proporções que atingiram inúmeros moradores 

daquele Estado, ou de determinada região. Deve então, ser considerado 

um caso excepcional, que foge à normalidade do que comumente 

acontece tratando-se de queda de energia. Ora, embora haja um prazo 

previsto para religar o serviço, essencial que seja, por outro lado releva 

considerar a infinita quantidade de locais ou residências que sofreram 

interrupção de energia por conta do evento climático intenso, não sendo 

razoável pretender que a empresa distribuidora de energia restabelecesse 

o serviço de energia em todos os inúmeros locais atingidos em prazo tão 

exíguo a tanto. Daí porque o STJ entendeu que o período de cinco dias 

sem energia não gerou dano moral no caso julgado, dada a sua 

excepcionalidade. Isso justifica a conclusão que de fato deve-se observar 

o caso concreto e suas circunstâncias ao julgar um pedido de indenização 

por danos morais. Por esta razão é que não se pode utilizar o REsp 

1.705.314 ao presente caso, totalmente distinto do ali julgado, mas apenas 

e tão-somente a advertência acima delineada. Por isso, ainda que no caso 

aqui posto a interrupção ocorreu por evento da natureza, não foi relatado 

qualquer situação calamitosa, de inúmeros moradores da região atingidos, 

a justificar a demora no restabelecimento de energia após a instalação de 

novo padrão. Inegável o que a energia elétrica possibilitou para o dia-a-dia 

da sociedade, tratando-se hoje, de um serviço plenamente essencial à 

população. Assim, dada essa essencialidade, não é difícil vislumbrar os 

transtornos causados pela sua abrupta interrupção, e com duração de 

tempo excessiva, fora de qualquer razoabilidade. Ainda que não evitem 

certos transtornos aos consumidores, suspensões por um, dois ou até 

três dias por eventos da natureza, ou falhas técnicas, estão em patamar 

razoável; tanto que a Resolução 414/2010/ANEEL prevê tais prazos 

máximos para restabelecimento de energia. Contudo, ultrapassados esses 

períodos, os transtornos e danos causados restam mais do que 

evidentes, tornando-se, a princípio, danos que derivam do próprio fato 

ocorrido. Portanto, no presente caso, entendo caracterizados os danos 

morais, já que a demora no restabelecimento de energia além do prazo de 

urgência de 08 horas, que certamente ocasionou transtornos à parte 

autora por se tratar de serviço essencial, configura falha na prestação do 

serviço, no termos do artigo 14, do CDC, situação jurídica que enseja a 

responsabilização pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte 

ré. Nesse sentido: Ementa: RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL MORAL. SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. PROPRIEDADE RURAL. 

PRAZO PARA O RELIGAMENTO DE ENERGIA NÃO OBSERVADO. DEVER 

LEGAL DA CONCESSIONÁRIA DESCUMPRIDO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA 

DO ART. 22 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. ABALO QUE 

ULTRAPASSA A ESFERA DOS MEROS DISSABORES. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 QUE MERECE REDUÇÃO PARA 

2.000,00, POIS QUANTIA QUE SE MOSTRA RAZOAVEL A COMPENSAR O 

ABALO SUPORTADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. PROVA 

PRECÁRIA QUE NÃO DEMONSTRA O EFETIVO PREJUIZO. RECURSO DO 

AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 

(TJRS - Recurso Cível Nº 71005577598, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado 

em 23/09/2015). No que tange ao quantum debeatur, deve ser arbitrado 

por apreciação equitativa, nos termos do art. 6º, da lei 9.099/95. Assim, 

considerando a ausência de maiores prejuízos demonstrados nos autos; 

considerando a capacidade financeira do promovente e da parte 

promovida; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Ante 

o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial, para o fim de: a) CONDENAR a promovida ao pagamento da quantia 

de R$ 333,50 (trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), a título 

de danos materiais, devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com 

incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, fixados desde a data da citação; b) 

CONDENAR a promovida ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos 

morais, devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, fixados desde a data da citação, por tratar-se de 

responsabilidade contratual. E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado e em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-81.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RECALCATI (REQUERENTE)

R. RECALCATI CLINICA VETERINARIA EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON QUEIROZ LOPES OAB - MT0009821S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000067-81.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: R. RECALCATI CLINICA VETERINARIA EIRELI, RODRIGO 

RECALCATI REQUERIDO: RODRIGO ARRUDA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, e considerando que a parte autora requereu 

o julgamento antecipado da lide, dispensando dilação probatória, passo a 

proferir a sentença abaixo. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

indenização por danos morais, em que a parte autora sustenta que a parte 

promovida postou na rede social “Facebook”, uma foto de seu 

estabelecimento comercial, tecendo comentários difamantes acerca de 

seu trabalho, as quais teriam manchado sua reputação e causado 

prejuízos de ordem profissional e pessoal. Embora possa considerar que 

houve revelia do promovido por apresentar defesa fora do prazo, o efeito 

de presunção de veracidade dos fatos alegados é afastado nos termos 

do art. 345, inciso IV do NCPC, ante as particularidades do caso concreto. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a hipótese é de improcedência da demanda. Para a 

fundamentação abaixo, utilizo também, regras de experiência comum (art. 

5º da Lei 9.099/95). A simples ocorrência de afirmações e acusações nas 

redes sociais, sejam de ordem crítica ou difamante, não podem ser 

consideradas por si só para presumir que causaram dano moral à pessoa 

a qual é direcionada. Para isso, há que se analisar cada caso, ponderar 

princípios constitucionais incidentes, considerar se a vítima se trata de 

pessoa física ou jurídica, se houve relação direta entre as partes, se 
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houve repercussão acerca dos fatos e qual o grau, e ao final, se houve 

prejuízo assimilável diante da ocorrência. Passo a analisar cada um 

desses elementos. A nossa Constituição Federal, e até por reação ao 

regime ditatorial anterior, assegurou como direito fundamental, a liberdade 

de manifestação do pensamento em seu art. 5º, inciso IV. Consiste no 

direito de todos em exprimir e divulgar seu pensamento, sua opinião a 

respeito de algo, sem ser impedido a tanto. Aparentemente, o promovido 

exerceu plenamente esse direito, e cuja postagem e crítica foi em sua 

própria página na rede social “Facebook”. Ocorre porém, que outros 

direitos fundamentais garantidos em nossa Carta maior são o contraponto 

à liberdade de expressão, e dentre os mais conhecidos são os direitos da 

personalidade – como a honra e a imagem, que podem ser atingidos e 

violados no exercício do direito de manifestação e crítica. Dessa forma, há 

que se proceder neste caso, a uma ponderação de princípios 

constitucionais com o intuito de verificar qual deverá prevalecer e ser 

considerado no caso concreto; ou seja, se houve excesso na crítica e se 

de fato houve violação à honra e à imagem do promovente por conta 

daquela acerca de sua conduta como profissional. Analisando 

superficialmente a postagem da parte promovida, verifica tratar-se de uma 

crítica a serviço prestado pela empresa requerente, que supostamente 

não obteve o resultado esperado. Em que pese o emprego de palavras 

“chulas”, longe da boa educação que deve imperar nas conversas e 

postagens, mesmo pessoalmente ou nas redes sociais, não vislumbro que 

houve excesso de crítica, ofensa ou que tenha atingido moralmente a 

empresa. Pela postagem, verifica-se que a crítica foi em tom de desabafo 

e reclamação, em que o promovido questiona a eficiência de um serviço 

prestado ao seu animal de estimação; e não uma ofensa excessiva com 

intenção de denegrir a imagem do promovente. As partes tiveram uma 

relação anterior de consumo, por prestação de serviços. Assim, o teor da 

publicação revela que o requerido apenas expôs sua desaprovação com 

a eficácia do trabalho e o atendimento prestado pela parte autora, ainda 

que em tom de crítica; não havendo qualquer exagero que pudesse dar 

azo ao dever de indenizar. O exagero não se dá apenas por utilizar 

impropérios, ou apenas porque a crítica foi postada em rede social em sua 

página. Para tanto, há que se levar em consideração por exemplo, se 

houve intenção deliberada em ofender o promovente, se foi por fato 

inverídico, se incitou expressamente as pessoas a evitarem a empresa, ou 

se houve marcação de pessoas com intuito de expandir sua insatisfação 

a um sem número destas. Mas nada há nesse sentido. A experiência 

comum demonstra que manifestações deste tipo são absolutamente 

normais na rede mundial de computadores (Internet), em que comumente 

os consumidores manifestam satisfação ou insatisfação com relação a 

produtos e serviços que contratam. A partir de consultas em sites da 

internet especializados em opiniões de clientes sobre estabelecimentos 

comerciais, é possível verificar manifestações positivas ou negativas em 

face de uma determinada empresa, mas sem que essa opinião constitua 

ofensa à dignidade e honra do alvo da crítica. O simples uso de 

expressões incisivas não constitui, por si só, abuso de direito, 

notadamente quando traduzem a insatisfação do consumidor quanto à 

qualidade dos serviços, e não intenção deliberada de denegrir a imagem 

do prestador. Tanto não houve intenção, que o promovido aventou a 

hipótese de elogiar a empresa autora caso obtivesse êxito no tratamento, 

o que não se coaduna com alguém que pretendesse manchar sua 

reputação. Obviamente não se quer aqui, autorizar quem quer que seja, ao 

uso de expressões abjetas como fez o requerido; por isso cabe neste 

momento uma advertência a este quanto às palavras proferidas. 

Tampouco autorizar a livre expressão do pensamento e crítica de modo 

abusivo. Contudo, releva consignar que o exercício desse direito 

constitucionalmente assegurado, ainda que proferida com impropérios 

sórdidos, não constitui automaticamente uma ofensa a causar dano à sua 

honra, sendo necessário que tenha ultrapassado os limites da 

proporcionalidade e razoabilidade, o que não se verificou. Em suma, as 

empresas e prestadores de serviços estão sempre suscetíveis a 

receberem reclamações de clientes, ou elogios. Trata-se de fato que 

inevitavelmente decorre da atividade empresarial e do empreendedorismo. 

Porém, considerar toda e qualquer reclamação de produtos ou serviços 

como ofensa à reputação das empresas e passível de indenização, 

terminaria por inviabilizar a livre manifestação de pensamento e crítica dos 

consumidores por produtos ruins ou serviços mal prestados, pondo em 

xeque a busca sempre premente da eficiência e excelência destes, o que 

não é possível permitir. No que tange à repercussão da publicação, 

percebe-se que ela foi ínfima, limitada aos comentários de pessoas 

dialogando com o requerido, sendo que alguns ainda questionaram o 

relato, entendendo pela idoneidade e boa prestação dos serviços da 

empresa. Outros questionaram se não estaria havendo “generalização” da 

empresa. Dessa forma, verifica-se que o comentário feito pelo promovido 

não repercutiu negativamente e de forma ampla na esfera do promovente, 

pois inexistiu qualquer afirmação depreciativa ou negativa de outros 

acerca do trabalho desempenhado. Diferente seria se isso tivesse 

ocorrido ampla repercussão negativa suficiente a prejudicar a empresa 

(que em casos extremos causa seu fechamento e encerramento das 

atividades); a exemplo de outros casos, famosos, como da “Escola Base”, 

ou nem tão famoso nacionalmente, mas no âmbito do município da empresa 

v í t ima ,  como o  caso  que  cons ta  nos  au tos  n . 

0226651-22.2016.8.21.7000/TJRS. Mas não foi o caso. Ainda que 

pudesse considerar ter havido excesso na crítica e intenção em prejudicar 

o promovente, dever-se-ia ainda, demonstrar a efetiva ocorrência do dano 

moral, uma vez que o promovente se trata de pessoa jurídica. Impende 

ressaltar que, embora a pessoa jurídica possa sofrer dano de natureza 

moral quando abalada em sua honra objetiva, nos termos da Súmula 227 

do STJ, o seu dano não é presumido. Para que seja reconhecido o dano e 

sua consequente indenização à pessoa jurídica, a efetiva lesão à sua 

honra objetiva deve estar devidamente comprovada; honra esta 

materializada em sua reputação, bom nome ou imagem perante a 

sociedade. Em outras palavras, tratando-se de pessoa jurídica, o fato 

ocorrido, por si só, não dá azo à reparação por danos morais, sendo 

necessária a efetiva demonstração da ofensa à sua imagem perante 

terceiros. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. PUBLICAÇÃO 

NA REDE SOCIAL FACEBOOK. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. 

LIBERDADE DE EXPRESSÃO. O direito à livre manifestação do 

pensamento, previsto no art. 5º, inciso IV, da CF, deve ser compatibilizado 

com outros direitos, dentre os quais a imagem e honra. Hipótese em que a 

crítica realizada pelos réus, consumidores da parte autora, traduz 

exercício de liberdade de expressão e foram aventados pela parte autora 

apenas prejuízos hipotéticos que poderiam decorrer da publicação 

desabonatória, mostra-se inviável o reconhecimento do pleito 

indenizatório. Sentença reformada. Sucumbência redimensionada. 

APELAÇÃO PROVIDA (TJRS - APELAÇÃO CÍVEL Nº 70078509577 (Nº 

CNJ: 0216169-44.2018.8.21.7000), DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, j. em 

30/08/2018). Sobre essa questão, interessante a afirmação da Min. Nancy 

Andrighi no REsp nº 1.564.955/SP, julgado em 06 de fevereiro de 2018, 

que ressalta a necessidade de comprovação dos danos morais 

alegadamente sofridos pela pessoa jurídica: “[...] No caso das pessoas 

jurídicas, não se está a tutelar um direito da personalidade tipicamente 

detido pelas pessoas naturais ou, como afirma Gustavo TEPEDINO 

(Op.cit.), as pessoas jurídicas não sofrem questões existenciais que 

abalam sua autoconsciência sua posição na sociedade. Dessa forma, o 

dano moral de pessoa jurídica não é idêntico àquele sofrido por um 

indivíduo. Percebe-se que a expressão dano moral é usada como 

analogia, uma vez que envolvem direitos extrapatrimoniais, mas não são 

de natureza biopsíquica e tampouco envolve a dignidade da pessoa 

humana. Nessa hipótese, protege-se a honra objetiva da pessoa jurídica, 

sendo os danos causados em violação ao bom nome, à fama, à 

reputação. Integram o “patrimônio moral” da pessoa jurídica e, 

diferentemente das pessoas naturais, têm uma repercussão no patrimônio 

propriamente dito, embora de difícil avaliação na maioria das 

circunstâncias. Essas distinções reclamam, por questão de isonomia, um 

tratamento jurídico diferente para cada situação. Esse tratamento distinto 

deve recair na questão da prova do dano moral. [...] Não há como aceitar, 

assim, que o dano moral de pessoa jurídica ocorra in re ipsa, sem a 

apresentação de qualquer tipo de prova. Em razão da ausência dessa 

“essência comum”, é impossível ao julgador avaliar a existência e a 

extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica, 

sem qualquer tipo de comprovação. [...] Dessa forma, não se admite que o 

dano moral se pessoa jurídica seja configura in re ipsa, sendo necessária 

a comprovação nos autos do prejuízo sofrido”. Em conclusão, a simples 

alegação de que estaria sofrendo prejuízo profissional e pessoal e abalo 

em sua reputação se manteve no campo hipotético, e não presume a 

ocorrência de dano, pois no presente caso este não é in re ipsa, nem 

deriva do próprio fato. Denota-se nos autos que, a parte promovente abriu 

mão de dilação probatória, posto que requereu o julgamento antecipado da 

lide. Dessa forma, não houve como comprovar cabalmente os danos que 

alega ter sofrido. Não se verificou que a publicação do promovido tenha 
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causado, por exemplo, queda drástica de faturamento, perda maciça de 

clientes, comentários depreciativos ou queda de reputação para 

demonstrar efetivo prejuízo. Em conclusão, inexistindo dano 

extrapatrimonial sofrido, não há que se falar na consequente indenização, 

pelo que a improcedência de tal pedido é medida que se impõe. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

improcedente o pedido de indenização por danos morais. E por 

consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-73.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CARLOS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO ALECIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000074-73.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: ADEMIR CARLOS ANDRADE REQUERIDO: PAULO 

ROBERTO ALECIO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos 

autos, verifico que o processo encontra-se apto para julgamento 

antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas 

existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa dilação 

probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de ação de obrigação 

de fazer c/c indenização por danos morais, em que, analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

hipótese é de procedência parcial da demanda. De toda forma, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece competir 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. Verifica-se que, pelos fatos narrados, existem dois 

contratos distintos, porém referentes ao mesmo negócio jurídico. Um entre 

o requerido e o requerente, pactuando a compra e venda de um imóvel 

rural com área de 1.260 metros quadrados; e outro entre o requerido e um 

terceiro de nome Claudio da Conceição Andrade, referente a uma área de 

10.584 metros quadrados, contrato esse citado no primeiro. Pela narrativa 

da inicial e a defesa apresentada, é possível extrair que o negócio 

entabulado entre as partes valeu-se de formalidade incomum, consistente 

no fato de que o promovido vendeu o imóvel ao promovente, mas o 

responsável pelo pagamento foi esse terceiro, que “comprou” uma área 

maior na qual abrangia aquele, a qual foi desmembrada. Ou seja, conforme 

o próprio requerido relatou na defesa, na prática ele dividiu uma 

propriedade rural sua em lotes, e as comercializou; sendo que o 

responsável pelo pagamento da área total vendida não foram os 

compradores, mas o terceiro citado acima. Sem querer adentrar nas 

nuances de toda a negociação ocorrida, fato é que os elementos contidos 

nos autos revelam que a posse do promovente sobre a área não foi 

questionada pelo promovido, do que se conclui portanto, que a qualidade 

de possuidor daquele é inconteste. O pagamento integral pelo imóvel 

também resta demonstrado; primeiro porque o promovido também não 

questionou tal fato, nem alegou inadimplência; e segundo, porque o Sr. 

Claudio, responsável pelo pagamento da área que abrangia o imóvel do 

autor, declarou por escrito que a posse da chácara é do promovente; do 

que se deduz ter havido quitação. Por conta dessa exposição fática, não 

há que se falar em ilegitimidade ativa por parte do promovente em ajuizar 

esta demanda, pois comprovado ser ele o possuidor do imóvel pelo qual 

pretende obter a documentação necessária para registro perante o 

cartório de imóveis. Assim, diante desses fatos, e nos termos do art. 15 

do Dec.-lei 58/1937, norma que trata sobre o loteamento e venda de lotes 

urbanos e rurais a prestações, inexiste óbice ao promovente em obter a 

escritura do imóvel adquirido, cujo pedido na inicial se trata em verdade, de 

uma adjudicação compulsória, posto que o requerido, sem qualquer 

justificativa plausível, se nega em outorgá-la. A alegação do requerido em 

defesa, como justificativa para não outorgar a escritura em favor do 

promovente não pode ser acolhida. Segundo o mesmo, os lotes próximos 

à área do autor tiveram de ser transformados em área urbana por 

exigência do poder público para que uma universidade pudesse ser ali 

instalada. Por conta dessa alteração, teria havido a consequente 

exigência de infraestrutura no local, tais como rede de água/esgoto, 

asfalto e iluminação, tudo a cargo do requerido. Assim, argumenta que não 

está cobrando o valor de R$ 30.000,00 do autor, mas solicitando ajuda 

para arcar com os custos pela infraestrutura, diante da valorização que a 

região obteve nos últimos anos, inclusive o imóvel do autor. E ainda, 

porque a alteração da legislação municipal, que classificou o local como 

área urbana, teria ocorrido antes do término do pagamento dos cheques 

pela área total. Ora, se o próprio requerido afirma que não está exigindo 

valores do autor, mas apenas solicitando ajuda de custo, verifica-se 

então, tratar-se de uma faculdade, uma opção em ajudar, e não uma 

exigência; sendo que a negativa em pagar qualquer valor não constitui 

motivo justo para não outorgar-lhe a escritura. Ademais, o próprio 

requerido afirma na defesa que vendeu o lote ao requerente como rural, 

não podendo impor-lhe quaisquer custos por conta da transformação local 

em área urbana. Além disso, no contrato entre as partes, não há qualquer 

cláusula estabelecendo a quem caberia eventuais custos por qualquer 

exigência ou intervenção do poder público no local, o que também impede 

a condição de pagamento de ajuda de custo para obter a escritura. Nos 

autos, consta que os pagamentos dos cheques perduraram até 2010, 

conforme datas contidas nas cártulas e no próprio contrato. Dessa forma, 

ainda que fosse possível impor a exigência alegada ao promovente, o 

requerido não demonstrou que a alteração na legislação municipal 

ocorrera durante os pagamentos. Além disso, na própria defesa consta 

que a exigência de alteração no local deu-se entre 2013 e 2014; portanto, 

depois de muito tempo em que os pagamentos já haviam finalizado. E se 

porventura o imóvel do promovente foi alçado à condição de urbano por 

conta da exigência municipal, o foi de forma indevida, vez que não deveria 

ter sido incluído com os demais lotes que atualmente se consideram 

urbanos. Caberia ao promovido ter desmembrado os lotes vendidos como 

área rural (já que afirmou que comercializou nesse sentido), e aberto nova 

matrícula para mantê-los a tal fim, para que os possuidores pudessem 

regularizar o registro e não sofrer situações como a que foi narrada neste 

feito. Portanto, como se trata de contrato de compromisso de compra e 

venda de imóvel rural já quitado, o qual pende de escritura para registro, 

nos termos do art. 16, procede o pedido do promovente; mas não como 

obrigação de fazer, e sim, como de adjudicação compulsória do imóvel em 

seu favor, que se dará diretamente com o registro no cartório de imóveis. 

Indefiro os pedidos de “regularização de matrícula cancelada”, ou “retirar 

qualquer penhora ou averbação existente”, pois, além de serem 

genéricos, não há nos autos qualquer certidão ou documento cartorário 

demonstrando tais restrições ou anotações. Eventual regularização da 

matrícula do imóvel deve ser atribuída ao cartório competente, ou mesmo a 

abertura de uma nova para possibilitar o registro. No que toca a pretensão 

indenizatória pelos danos morais que alega ter sofrido, embora 

reconhecido que não houve qualquer justificativa idônea a não outorgar 

escritura em favor do promovente, por outro lado verifica-se a 
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inocorrência de dano extrapatrimonial a ser indenizado, uma vez que o 

aborrecimento gerado não teve maiores proporções. Não foi noticiado 

qualquer fato ou motivo relevante que tenha causado intenso abalo ao 

promovente por consequência dessa negativa. Em que pesem as razões 

apresentadas, entendo que não há como reconhecer que a parte autora 

passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Aliás, se todos quiserem ganhar 

sobre todo e qualquer contratempo, dissabor, ou situação negativa da vida 

cotidiana, por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos que 

tornarão impossível a vida em sociedade. Em conclusão, a improcedência 

do pedido de indenização é medida que se impõe. Por fim, eventual 

alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde 

logo é afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos 

Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos contidos 

nos autos, para adjudicar o imóvel rural descrito na inicial em favor da 

parte autora, bem como a expedição de respectiva carta para seu devido 

registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis, transferindo-se a 

propriedade do imóvel em questão para o nome do promovente. Ainda, 

JULGO improcedente o pedido de indenização por danos morais. E por 

consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-18.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIUS ROCHA CONSTANTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. ALECIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010408-18.2016.8.11.0018 

REQUERENTE: VENICIUS ROCHA CONSTANTINO REQUERIDO: P. R. 

ALECIO - ME PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico 

que o processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme 

art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação de indenização por danos morais, em que a 

parte autora sustenta que em 01/07/2016 adquiriu um produto na loja da 

promovida, pagando com um cheque no valor de R$ 1.200,00 para ser 

descontado em data futura – 10/10/2016, o chamado “cheque pré-datado” 

na linguagem popular. No entanto, alega que a promovida descontou o 

cheque antes da data ajustada, em 04/07/2016, e por sua conta não ter 

saldo nesse dia, foi devolvido pelo motivo 11, o que teria lhe causado 

transtornos e constrangimentos, pelo que requereu ser indenizado por 

dano extrapatrimonial. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de procedência parcial 

do pedido. Reza o art. 32 da Lei 5.357/85: Art. 32 O cheque é pagável à 

vista. Considera-se não-escrita qualquer menção em contrário. Pela lei, o 

cheque é uma ordem de pagamento à vista, ou seja, não é possível 

determinar uma data futura para o pagamento do valor ali determinado. E 

conforme a segunda parte do dispositivo acima transcrito, mesmo que haja 

uma data futura escrita no cheque, nada impede que a sua compensação 

ocorra antes dessa data. Contudo, no Brasil, os costumes e as práticas 

comerciais criaram o que ficou conhecido como cheque pós-datado 

(pré-datado na linguagem popular), com o objetivo de que sua 

apresentação e compensação ocorram somente em data posterior à data 

em que foi utilizado como pagamento. Assim, houve uma certa alteração 

na função primordial do cheque, transformando-o de ordem de pagamento 

à vista, em promessa de pagamento. Mesmo não havendo previsão legal 

nesse sentido, doutrina e jurisprudência pátrias reconheceram a sua 

existência e licitude, vez que a lei não considera o cheque pós-datado 

como algo ilícito. Assim, o cheque pós-datado, tornou-se um instituto 

jurídico revestido de duas naturezas: uma cambiária (titulo de crédito), 

mantendo-se a sua principal característica de ordem de pagamento à vista 

e que pode ser apresentada e compensada em data diversa da pactuada; 

e outra contratual, tratando-se de acordo de vontades por meio do qual é 

estipulado o modo de pagamento daquilo que foi contratado ou adquirido 

pelo emitente. Por conter duas naturezas jurídicas distintas é que devemos 

diferenciar as relações entre o emitente e o banco sacado, e o emitente 

com o beneficiário do cheque. E justamente pela sua natureza cambiária é 

que, mesmo contendo data futura para compensação, o banco sacado 

poderá compensá-lo (e nem poderá recusar isso), mesmo quando de sua 

apresentação antecipada. Conforme bem lembrado pela promovida em sua 

contestação, a orientação do Banco Central do Brasil (Bacen) é 

exatamente nesse sentido, posto que amparado pela lei 7.357/85 em seu 

art. 32. A instituição financeira, ressalte-se, não participa nem anui com o 

pacto entre emitente e beneficiário para pagamento futuro, sendo um 

contrato, um “acordo de cavalheiros” apenas entre estes. Desta forma, 

quando o beneficiário apresenta o cheque pós-datado ao banco em data 

diversa daquela pactuada, ocorre quebra do acordo contratual que teve 

com o emitente, agindo portanto, de forma ilícita, e traindo a boa-fé e a 

confiança que deve presidir as relações contratuais. Referida conduta, 

conforme entendimento pacífico de nossos tribunais, é passível de 

indenização (conforme súmula 370 do STJ – “Caracteriza dano moral a 

apresentação antecipada de cheque pré-datado”), eis que é inadmissível 

deixar impune a conduta do beneficiário do cheque pelos prejuízos 

normalmente causados àquele que viu antecipado o vencimento de uma 

obrigação futura, que muitas vezes não tinha a provisão de fundos 

necessária ao pagamento da mesma, gerando-lhe transtornos morais e 

financeiros. A parte promovida alega ter incorrido em engano ao levar o 

cheque ao desconto antes da data combinada, e que foi devolvido apenas 

uma vez, não tendo o nome do autor inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, e que se houve danos, devem ser comprovados. Em que pesem 

tais alegações, os precedentes que originaram a súmula 370 do STJ não 

alçaram à condição de requisitos para indenização por dano moral a sua 

efetiva demonstração, tampouco a restrição no nome do emitente. 

Vejamos o que diz o voto do relator no REsp 213.940/RJ, um dos julgado 

precedentes que originaram a súmula 370: “De qualquer sorte, é 

incontroverso que a recorrente apresentou cheque pré-datado, antes do 

que ficara ajustado com a autora, o que levou a sua devolução. Esse fato 

- recusa do pagamento de cheque por falta de fundos - causa sérios 

constrangimentos ao emitente. Isso resulta da experiência comum e 

independe de provas. Muito embora não haja notícia do registro do nome 

da autora em entidades de proteção ao crédito, nem de qualquer restrição 

a ela imposta em função da atitude culposa da ré, a simples comunicação 

de que houve um cheque devolvido por falta de provisão de fundos traz 

implícita a qualificação de que se trata de pessoa incorreta nos negócios 

com os dissabores a isso inerentes. Ademais, o fato haverá de ficar 

registrado junto à instituição financeira. Eventual inscrição junto ao SPC ou 

Serasa, encerramento de conta corrente ou recusa ao fornecimento de 

talonário seriam apenas circunstâncias agravantes, mas não 

determinantes”. Trata-se portanto, de dano que deriva do próprio fato, vez 

que os constrangimentos e transtornos que abalam a honra do emitente 

são consequência lógica e inexorável da devolução de um cheque sem 

fundos. É o mesmo entendimento sedimentado em outro precedente, o 

REsp 557.505/MG. No mesmo sentido, em que o dano moral por 

apresentação antecipada de cheque pós datado prescinde de prova, por 

ser in re ipsa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
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MORAIS E MATERIAIS – DEPÓSITO DE CHEQUE PÓS-DATADO ANTES DA 

DATA AJUSTADA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ NEGOCIAL – ATO ILÍCITO – 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – 

SÚMULA Nº 370 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO 

(R$5.000,00 – CINCO MIL REAIS) – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. A apresentação antecipada de cheque pós-datado causa 

danos morais (Súmula nº 370 do STJ). O dano moral in re ipsa dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. (TJMT – Ap. 10996/2017, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017) Portanto, procede o pedido de 

indenização. No que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento são, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano, além das peculiaridades do 

caso concreto, como o fato de não ter ocorrido restrição no nome do 

promovente, o que comporta redução no quantum indenizatório. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, além de 

atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Diante da fundamentação 

exposta, e do que mais constam nos autos, JULGO parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim de CONDENAR 

solidariamente as promovidas ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigidos 

pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do 

STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados desde a 

data da citação, por tratar-se de responsabilidade contratual. E assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-34.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JORGELEIA SCHMOELER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000290-34.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: JORGELEIA SCHMOELER REQUERIDO: MARTA MARIA DA 

SILVA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos autos, depreende-se 

que a parte promovente foi intimada a dar prosseguimento ao feito, para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, a qual informa não 

ter encontrado a parte promovida, mormente apresentar endereço mais 

detalhado, mantendo-se inerte, conforme certidão retro. Diante do 

exposto, considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe 

competia, em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000365-73.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINA PEREIRA DE PINHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000365-73.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: ALBINA PEREIRA DE PINHO SILVA REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos 

autos, verifico que o processo encontra-se apto para julgamento 

antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas 

existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa dilação 

probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais decorrente de atraso de voo internacional, 

em que, da análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a hipótese é de procedência parcial da demanda. 

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 solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece competir 

ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

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

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso vertente, 

restou incontroverso o defeito na prestação dos serviços, caracterizado 

pelo atraso do voo e da chegada ao destino final, em mais de 05 (cinco) 

horas, que resultou em desgaste físico e emocional à parte autora, além 

de perda de transporte local após a chegada. A parte ré alegou que o 

atraso decorreu da necessidade de manutenção não programada na 

aeronave, e que esse procedimento foi para preservar a vida dos 

passageiros. Em suma, alega caso fortuito por problema detectado fora da 

manutenção programada, o que afastaria sua responsabilidade pelo 

atraso. Em que pesem as referidas alegações, entendo que a justificativa 

apresentada – inspeção de caráter urgente que demandou manutenção 

não programada, não é suficiente a ponto de desincumbi-la do dever de 

indenizar passageiros pelos transtornos ocasionados pelo excessivo 

atraso. Ainda que se alegue a preservação da segurança e vida dos 

passageiros, não se trata de fortuito externo, mas interno, já que 

ocorrências fora da manutenção programada são inerentes aos riscos da 

atividade de transporte aéreo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO EMBARQUE. CULPA DE TERCEIRO. 

INOCORRÊNCIA. A MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE, 

OCASIONANDO O ATRASO E/OU CANCELAMENTO DO VOO NÃO POSSUI 

O CONDÃO DE AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR, POIS CONFIGURA 

FORTUITO INTERNO, INERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. Dano in re ipsa. Dano vinculado à 

própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa 
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moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova. 

Quantum indenizatório. Quantum indenizatório fixado de acordo com os 

parâmetros adotados pela Câmara para casos similares. PRELIMINAR 

CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70063382394, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 27/08/2015). Portanto, o atraso 

desarrazoado que ocasionou transtornos à parte autora configura falha 

na prestação do serviço, no termos do artigo 14, § 3º do CDC, situação 

jurídica que enseja a responsabilização pelos danos causados, salvo se o 

fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não 

comprovadas pela parte ré. Assim, resta configurada a ocorrência do 

dano moral, pois além do tempo de espera, os transtornos ocasionados 

são evidentes, tais como as dores e cansaço físico, posto que é cediço 

que um voo internacional (no presente caso, para a Europa) demora em 

média 10 horas, cuja soma do tempo de voo com o tempo anterior de 

espera certamente gera desgaste físico e desconforto ao viajante; aliado 

ao fato de que o atraso no voo consequentemente acarreta o atraso ou 

mesmo perda do transporte no local de chegada ao destino final; prejuízos 

no compromisso que justificou a viagem, dentre outras ocorrências. No 

caso específico aqui em comento, com atraso em mais de cinco horas, a 

promovida ao menos prestou assistência alimentar, ao fornecer voucher à 

promovente. Contudo, haja vista se tratar de fortuito interno, este caso 

concreto não se afasta do dever de indenizar. A propósito, julgado com 

caso semelhante abaixo: RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA 

RECLAMADA - DIREITO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – ATRASO DE VÔO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO NA AERONAVE – ATRASO DE CINCO HORAS – AUTORA 

QUE VIAJAVA PARA PARTICIPAR DA PROVA DE SUFICIÊNCIA EM 

LÍNGUAS – COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÍNIMA A AUTORA – 

DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO 

COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$ 7.000,00 PARA R$ R$ 5.000,00 – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Não há de se acolher a tese de 

cancelamento de voo por motivos de força maior, mormente quando a 

Recorrente não traz aos autos comprovação clara de suas alegações; 2 – 

Apesar do atraso ocorrido, importante ressaltar que houve assistência 

mínima à recorrida através de voucher alimentação; 3 – No caso inexiste a 

comprovação de qualquer tratamento desidioso por parte da recorrente 

para com a consumidora, além do atraso de voo, ensejando a 

necessidade de redução do quantum indenizatório. 4 – Desta maneira, a 

indenização fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais) encontra-se em 

desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade 

necessitando tal valor ser minorado para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais). (TJMT - Turma Recursal Única, Recurso Inominado: 

1001735-33.2017.8.11.0015, Rel. Patricia Ceni dos Santos, Julgado em 

31/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018) Atualmente entende-se que o 

atraso superior a 04 horas configura falha no serviço de transporte aéreo, 

e que caracteriza dano moral in re ipsa, que é presumido. Nesse sentido, o 

STJ: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. 

OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO 

DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. 

CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor 

desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar 

desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de 

humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou 

informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato 

de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso 

manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a 

quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e 

gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor 

lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido. (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/10/2014, DJe 10/10/2014) Se de um lado o Código Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento que são, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Assim, 

considerando os transtornos relatados, além de não haver notícia de 

maiores danos significativos à promovente, o caso concreto autoriza a 

fixação do quantum indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), que 

considero mais justa e equânime ao presente caso, além de atender aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação 

da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é 

afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados 

Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial para o fim de CONDENAR a demandada Azul Linhas Aéreas ao 

pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais, devidamente corrigidos pelos índices do 

INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados desde a data da citação, 

por tratar-se de responsabilidade contratual. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-86.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT0018930A 

(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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000390-86.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: PIOVEZAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - EPP 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, em que, 

analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia 

aqui posta, tenho que a hipótese é de procedência parcial da demanda. A 

promovida requereu a extinção do feito alegando que o preposto que 

compareceu na audiência não se trata do empresário ou sócio dirigente da 

empresa promovente, quem deveria comparecer, nos termos do 
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enunciado 141 do FONAJE. Em que pese o entendimento sedimentado no 

enunciado, ele não se trata de acolhimento obrigatório, como uma lei, mas 

apenas vetor interpretativo de determinadas situações não previstas na 

legislação. Desta feita, além do fato de não estar previsto expressamente 

na lei, este juízo entende que se trata de excesso de formalismo a 

obrigação da presença do próprio empresário ou sócio, vez que isso 

muitas vezes obsta o acesso ao judiciário, além de impor excessivo ônus 

nos casos em que, por exemplo, a empresa é obrigada a demandar em 

Comarca diversa, e que, a depender da distância, não viabiliza uma ação; 

ou então, impõe o deslocamento para uma audiência muitas vezes 

infrutífera. Portanto, entendo que nada impede uma empresa na condição 

de parte ativa da demanda ser representada por preposto no ato solene, 

se o empresário lhe dá poderes para tanto. Assim, afasto a aplicação do 

enunciado 141 no presente caso. Passo ao mérito. Independente de 

considerar ou não a relação entre as partes como sendo de consumo, de 

toda forma é necessária aqui, a aplicação da distribuição dinâmica do 

ônus da prova, nos termos do §1º do art. 373 CPC, uma vez que a 

contratação teria ocorrido de forma verbal, por contato telefônico; sendo 

que somente a promovida pode trazer provas conclusivas sobre os 

termos contratados, e assim verificar se a multa por quebra de fidelidade é 

ou não devida; cabendo a esta portanto, o ônus de demonstrar a 

legitimidade da cobrança. Apesar de reportar diversas vezes em sua 

defesa sobre a gravação do atendimento em que teria ocorrido a 

contratação, referido áudio não foi anexado nos autos. Porém, pelas 

próprias alegações da promovida, forçoso concluir que a multa cobrada 

por suposta quebra de fidelidade é indevida. É certo que a Resolução n. 

632/2014 da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) estipula 

que a prestadora de serviços de telefonia pode exigir um prazo mínimo 

para que o consumidor fique vinculado ao contrato de tais serviços, e se 

esta é prestada mediante um plano que prevê benefícios, deve haver um 

contrato à parte, de permanência, que fica vinculado ao contrato de 

prestação de serviços, devendo prever: o prazo de permanência 

aplicável, a descrição do benefício concedido e seu valor, o valor da multa 

em caso de rescisão antecipada do Contrato e o Contrato de Prestação de 

Serviço a que se vincula (art. 57, caput e §2º). Certo é, também, que a 

Resolução 632, em seu art. 58 estipula que a prestadora pode exigir o 

valor da multa estipulada no contrato de permanência caso haja rescisão 

do contrato de serviços antes do prazo mínimo previsto. Todavia, o art. 57, 

§1º estipula que o tempo máximo que a operadora pode exigir de 

permanência consigo é de 12 meses. A promovida informa que a 

contratação deu-se em 13/10/2016, e o início de vigência do plano 

contratado foi em 27/10/2016. O promovente não especificou em que data 

solicitou o encerramento do plano; todavia, a promovida informa que foi em 

26/02/2018. Dessa forma, percebe-se que o prazo máximo de 

permanência previsto na Resolução 632 já transcorrera quando o 

requerente solicitou o encerramento. Portanto, a multa por quebra de 

fidelidade não poderia ser cobrada. Em que pese a promovida argumentar 

que após 12 meses de permanência no plano, ocorreria a renovação 

automática por mais 12 meses, e assim, o promovente teria quebrado a 

permanência no período renovado, verifico se tratar de cláusula abusiva 

imposta ao cliente; pois na verdade mascara um prazo real mínimo de 

permanência em 24 meses, em total afronta ao artigo 57, §1º da resolução 

632; norma esta a qual a requerida se ampara em suas alegações, não 

podendo invocá-la somente quando lhe convém. Ainda que fosse possível 

acatar os argumentos da promovida, por outro lado não há nos autos, 

nenhum contrato de permanência, ou mesmo de prestação de serviços, 

ainda que de forma verbal (vez que a gravação sequer foi anexada no 

processo), contendo os benefícios concedidos com o plano contratado, o 

prazo mínimo de permanência, e o valor da multa em caso de rescisão 

antecipada. Sem previsão nesse sentido, e sem prova de que a parte 

autora teve conhecimento dos termos alegados na defesa, não pode a 

parte reclamada simplesmente impor uma multa, e ainda, sem demonstrar 

de que forma chegou ao valor considerável cobrado do promovente em 

mais de seis mil reais. Trata-se de comportamento abusivo, o qual não se 

pode fechar os olhos. Independente disso, fato é que o promovente 

cumpriu o tempo máximo de permanência com a promovida, o que obsta a 

cobrança da multa, já que não houve quebra de fidelidade. Em conclusão, 

o pedido de declaração de inexistência de débito procede. No mais, quanto 

ao dano moral pleiteado, ressalto que, embora possa ser reconhecido que 

houve cobrança indevida – fato incontroverso, de outro lado, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Aliás, em que pese tenha ocorrido a 

cobrança indevida de multa de fidelidade, é importante destacar que, 

diante de elementos contidos nos autos, o evento não culminou em 

maiores consequências, tais como a inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito, nem se trata de dano que deriva do próprio fato. Não se verificou 

neste caso, outras consequências jurídicas como excessivas cobranças 

e exposição a qualquer situação vexatória, situações que, quando 

comprovadas, ensejariam indenização a título de danos morais. Nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. AGRAVO RETIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS. (...) A cobrança se mostra indevida porque a autora alega não 

ter contratado os referidos serviços e a companhia não comprova 

suficientemente o contrário: cabia à demandada trazer aos autos a 

solicitação expressa e inequívoca do consumidor, desincumbindo-se do 

ônus da prova que lhe competia, em especial por se tratar de discussão 

de relação de consumo. O dano moral não ocorre à simples cobrança 

indevida, sequer inscrita em cadastros de devedores inadimplentes, ou 

demonstrados atos de cobrança ofensivos. (Apelação Cível Nº 

70055427470, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 14/08/2013) AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO (PLANO PÓS-PAGO). 

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MERA cobrança INDEVIDA. Danos 

morais não configurados. Mero aborrecimento. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ainda que 

tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais 

gravosas à parte consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar 

dos meros dissabores do cotidiano. 2. A toda evidência, inexiste qualquer 

situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrente, 

considerando que o mero inadimplemento contratual, assim como a mera 

cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral 

indenizável, sendo resolvida com o cancelamento do contrato e 

consequente anulação dos débitos. 3. Digno de nota é que também não 

houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara 

administrativa. 4. Danos morais não configurados no caso sub examine, 

ante a ausência de abalo a esfera psíquica da parte consumidora. 5. 

Recurso conhecido e não provido. (TJMT – Turma Recursal - Recurso 

Inominado: 0010307-47.2014.811.0064 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DE JUARA, Recorrente: SELHA ROMILDA MACEDO - Recorrida: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A - Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORRÊA - Data do Julgamento: 13/12/2016) Não havendo dano 

moral a ser reparado, a improcedência de tal pedido é medida que se 

impõe. Por fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso 

IV do CPC, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes as pretensões contidas na inicial para o fim de 

DECLARAR inexigível a multa imposta pela promovida ao promovente no 

valor de R$ 6.479,00. JULGO ainda, improcedente o pedido de indenização 

por danos morais. E assim o faço, com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido no prazo de 

30 dias, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 
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de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 99179 Nr: 6274-50.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia de Morais Gegarro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIA DE MORAIS GEGARRO, Cpf: 

00094014159, Rg: 1.624.316-1, Filiação: Lourival Armando Gegarro e 

Rosa Maria de Morais Gegarro, data de nascimento: 18/08/1980, 

brasileiro(a), natural de Sumaré-SP, viuvo(a), agricultora/ comerciante, 

Telefone (66) 99936-5504. 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 etc. Compulsando atentamente os autos, observo que a 

ré está sendo processada pelo crime de estupro de vulnerável na 

modalidade omissiva. Como cediço, perfeitamente possível que a ré 

responda por sua omissão, nos termos do artigo 13, § 2º do CP, tendo em 

vista que tinha por lei obrigação de proteção à vítima. Contudo, não se 

pode analisar o parágrafo segundo sem se ater ao caput do artigo que diz 

que “o resultado, de que depende a existência de crime, somente é 

imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a" ação ou omissão 

sem a qual o resultado não ocorreria”. Percebe-se que o artigo em 

comento fala em crime e não em ato infracional, não podendo este juízo 

fazer analogia contra a ré e lhe imputar a prática de um crime de estupro 

de vulnerável, uma vez que o suposto estuprador é um adolescente, à 

época com 16 anos de idade. Conforme documento de identificação de fl. 

18, Denizar Bispo dos Santos, pessoa com quem a filha da denunciada 

manteve relação sexual, possuía à época dos fatos 16 (dezesseis) anos 

de idade.Assim, considero indevida a persecução penal em desfavor da 

ré, por entender que não pode responder por omissão em ato 

infracional.Ademais, em consulta ao sistema Apolo, observa-se que não 

foi instaurado ato infracional para apurar o ato infracional cometido por 

Denizard.Destarte, absolvo sumariamente a ré Márcia de Moraes Gegarro, 

com fulcro no artigo 397, III, pois o fato narrado evidentemente não 

constitui crime. Proceda-se às comunicações de praxe, em especial o 

disposto no art. 974, IV da CNGC in verbis: “Caberá ao Gestor Judiciário 

providenciar junto ao Cartório Distribuidor, se houver, ao Instituto de 

Identificação do Estado, bem como ao correspondente no âmbito federal, e 

à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento inquisitorial, com 

certidão nos respectivos autos, as seguintes comunicações: IV) trânsito 

em julgado da decisão da extinção da punibilidade, da condenação ou da 

absolvição (item 5.3.1.V – distribuidor; 5.3.2 instituto de identificação, após 

trânsito em julgado)”. Atente-se a senhora gestora ao disposto no art. 

1.387, da CNGC: Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando a 

intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser 

nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 29 de outubro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 98153 Nr: 5703-79.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thaynara Faria 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): THAYNARA FARIA DOS SANTOS, Cpf: 

06292510107, Rg: 2789768-0, Filiação: Luzia Faria da Costa e Ademilson 

Sampaio dos Santos, data de nascimento: 16/03/1996, brasileiro(a), 

natural de Juara-MT, solteiro(a), não possui, Telefone (66) 99718-0432. 

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: Incursa no art. 147, caput, do Código Penal. Consta dos 

inclusos autos de Termo Circunstanciado, que no dia 26 de agosto de 

2017, por volta das 14h30min, nesta cidade e comarca de Juara-MT, a 

denunciada THAYNARA FARIA DOS SANTOS, ciente da ilicitude e da 

reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, com palavras, de causar mal 

injusto e grave a Nair Farias Bezerra.

Despacho: Vistos etc,Considerando que a denunciada está em local 

incerto e não sabido, nos termos do artigo 361 do Código de Processo 

Penal, determino sua citação por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se.Às providências.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 29 de outubro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 101731 Nr: 7645-49.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Freitas de Queiroz, Maria Valdilene 

Freitas de Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO FREITAS DE QUEIROZ, Cpf: 

06135288164, Rg: 2772658-4, Filiação: Ailto Casimiro de Queiroz e Maria 

Valdilene de Alexandre, data de nascimento: 22/05/1998, brasileiro(a), 

natural de Monte Alegre-SE, solteiro(a), serralheiro, Telefone 6696771713 

e atualmente em local incerto e não sabido MARIA VALDILENE FREITAS DE 

ALEXANDRE, Cpf: 00292352190, Rg: 1635320-0, Filiação: Gabriel Freitas 

de Alexandre e Maria Arlete da Silva, data de nascimento: 22/08/1972, 

brasileiro(a), natural de Santa Rosa-SE, casado(a), do lar/ doméstica, 

Telefone (66) 99954-5262. 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: Incursos nas sanções do artigo 129, caput, do Código 

Penal. Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que no dia 24 de 

janeiro de 2017, horário aproximado das 05h40, em um ponto de ônibus 

próximo ao Galpão América, Jardim América, nesta cidade e Comarca de 

Juara/MT, os denunciados MARIA VALDILENE FREITAS DE ALEXANDRE 

vulgo “Nena” e BRUNO FREITA QUEIROZ, vulgo “Dez real”, ofenderam a 

integridade corporal de ERICLES FREITAS ALEXANDRE.

Despacho: Cód. 101731Vistos.RECEBO a denúncia ofertada em desfavor 

de MARIA VALDIRENE FREITAS DE ALEXANDRE e BRUNO FREITAS DE 

QUEIROZ por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do 

artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 
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395 do mesmo diploma legal.Considerando os critérios do §1º do art. 394 

do CPP, consigno que o procedimento será o comum e o rito, o 

sumário.Expeça-se ofício à SEJUDH para que tal órgão informe a este 

Juízo se os acusados se encontram presos no estado de Mato Grosso, no 

prazo de 5 (cinco) dias.Caso a resposta positiva, expeça-se carta 

precatória para a comarca em que os réus estiverem presos. Na hipótese 

de resposta negativa, Citem-se os acusados, por edital, para responderem 

à acusação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar 

no edital que, na resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, ofertar documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de cinco, 

qualificando-se e requerendo sua intimação, quando necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 29 de outubro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 72955 Nr: 2644-54.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gibrail Loro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GIBRAIL LORO, Cpf: 72368837949, Rg: 

5685640, Filiação: Clementina Kehrnvald e Eri Loro, data de nascimento: 

28/09/1969, brasileiro(a), natural de Dois Vizinhos-PR, solteiro(a), 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: Incurso nas sanções do artigo 32, caput, da Lei nº 

9.605/98 (por duas vezes). Consta dos inclusos autos de Termo 

Circunstanciado que em data não esclarecida e no dia 29 de agosto de 

2015, por volta das 19h05min, na República do “Geraldo Magro”, localizada 

na Rua Colômbia, Bairro Jardim América, nesta cidade de Juara/MT, o 

denunciado GIBRAIL LORO praticou abuso e maus tratos à animal 

doméstico.

Despacho: Cód. 72955Vistos.RECEBO a denúncia ofertada em desfavor 

de GIBRAIL LORO por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos 

requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal.Considerando os critérios do 

§1º do art. 394 do CPP, consigno que o procedimento será o comum e o 

rito, o sumário.Expeça-se ofício à SEJUDH para que tal órgão informe a 

este Juízo se o acusado se encontra preso no estado de Mato Grosso, no 

prazo de 5 (cinco) dias.Caso a resposta positiva, expeça-se carta 

precatória para a comarca em que o réu estiver preso. Na hipótese de 

resposta negativa, Cite-se o acusado, por edital, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no 

edital que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, ofertar documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de cinco, 

qualificando-se e requerendo sua intimação, quando necessário.Não 

sendo o acusado localizado, abra-se vista ao Ministério Público para se 

manifestar acerca da suspensão prevista no art. 366 do CPP.Proceda-se 

à expedição de certidão de antecedentes criminais obtida no sistema 

APOLO, sendo ônus do MP a juntada das demais certidões.Comunique-se 

o recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia local, bem como ao banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC).Notifique-se o Ministério 

Público.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Juara-MT, 07 de maio de 

2018.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 29 de outubro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 103825 Nr: 8659-68.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo da Silva Santos, Rodriel Fonseca de 

Freitas, Anderson Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 Vistos.

 Considerando a justificativa plausível do nobre advogado, redesigno a 

audiência para o dia 23 de julho de 2019 às 14h00.

Intime-se.

Ciência ao MPE.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 116139 Nr: 5647-12.2018.811.0018

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

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacir da Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willy Alberto Heitmann Neto 

- OAB:20.763

 Intimação do reeducando, por meio de seu advogado, para proceder o 

pagamento das custas processuais, no valor de R$ 551,16, conforme 

cálculo de ref. 25.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 71836 Nr: 2139-63.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Henrique Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 .Dessa forma, inexistindo as hipoteses de abvolsição sumária, designo o 

dia 6 de dezembro de 2018, às 18h00min, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 

- STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado).Ciência 

ao Ministério Público.Intime-se a defesa do réu.Às providências.Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 69530 Nr: 1068-26.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Zanotto Lopes Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074

 Condeno, portanto, o réu WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA a 2 

(dois) anos de reclusão, em regime aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, “c” 

do Código Penal e, ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.DA 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA Nos termos do art. 44 do Código Penal, verifico 

que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos e 

o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Da 
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mesma forma, o réu não é reincidente em crime doloso e a culpabilidade, 

os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado não 

obstam a concessão da benesse. Portanto substituo a pena de reclusão 

por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), sem prejuízo da pena 

de multa aplicada. As penas consistirão em interdição temporária de 

direitos consistente da proibição de participar de qualquer atividade que 

envolva arma de fogo e prestação pecuniária no valor de 15 (quinze) 

salários mínimos.Remetam-se os autos ao contador para o cálculo da 

multa e das custas, intimando-se o acusado para o pagamento.Condeno o 

réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo 

Penal.Certificado que for o trânsito em julgado: comunique-se ao TRE/MT e 

ao IICC; anote-se junto ao Cartório Distribuidor; expeça-se Guia de 

Execução; procedam às baixas e anota-ções de estilo, arquive-se em 

definitivo.Ciência ao Representante do Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 65347 Nr: 2534-89.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelly Djoice dos Santos, Rosivania Marcelino 

da Silva, Geovane Cabral dos Santos, Lais Hudema de Lima, Amauri 

Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Considerando que o denunciado não aceitou as condições impostas, foi 

realizada na presente data a inquirição das testemunhas presentes. Defiro 

a substituição das testemunhas. Redesigno a solenidade para inquirição 

da testemunha Fransley Alves Vasconcelos, bem como o interrogatório do 

acusado para o dia 21 de março de 2019, às 13h40min. Expeça-se carta 

precatória para inquirição das testemunhas residentes em outra Comarca.

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 93/2018

O Doutor FABIO PETENGILL, Juiz Diretor do Foro desta Comarca de Juína, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e:

RESOLVE,

 CONCEDER a servidora ADRIANA FRANCISCA NETO, analista judiciária, 

matrícula 24356, 90 (noventa) dias de licença-prêmio, relativa aos 

qüinqüênios de 04/04/2012 à 04/04/2017, devendo as mesmas serem 

usufruídas de acordo com a conveniência do serviço.

Publique-se. Cumpra-se.

 Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos e Divisão de 

Controle e Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juína, 26 de outubro de 2018.

FABIO PETENGILL

JUIZ DIRETOR DO FORO

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000678-47.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETTE PEREIRA AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEILTON MOTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que compareceu em cartório a parte requerida, SR. ALEILTON 

MOTA DOS SANTOS, oportunidade em que informou não ter condições 

para pagar o valor de R$ 872,51 (oitocentos e setenta e dois reais e 

cinquenta e um centavos), bem como requereu que este juízo nomeasse 

um advogado dativo, pois não possui condições suficientes para constituir 

um por conta própria.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 94215 Nr: 2419-81.2013.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, SERASA, VITOR 

PAULO GAUDENCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NEVES ORMONDE 

FERNANDES DE AVELAR - OAB:17.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, ERNESTO BORGES NETO 

- OAB:OAB/MT 8.224/A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-B/MT, LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO TAVARES - 

OAB:OAB/MT 3.961, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT, SONIA BISPO GOLO - OAB:20.634/0

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA SERASA S/A 

PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 

197/199.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118925 Nr: 803-66.2016.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA À 

FL. 47-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109260 Nr: 2208-74.2015.811.0025

 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: VDCRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VA

 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:

 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. 84-V.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95881 Nr: 4235-98.2013.811.0025

 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): SEBASTIÃO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 22.870-O

 INTIME-SE O(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). JESSICA RODRIGUES DE SOUZA 

ACERCA DA NOMEAÇÃO COMO CURADOR(A) ESPECIAL DA PARTE 

REQUERIDA, BEM COMO PARA REQUERER O QUE FOR DE DIREITO, NO 

PRAZO LEGAL, NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 142: "VISTOS. 

Considerando o declínio apresentado pela curadora nomeada em favor do 

executado, exclua-se o seu nome da capa dos autos e dos cadastros 

processuais. Após, considerando que o devedor, citado na forma do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 368 de 621



artigo 256 do CPC, foi revel na fase de conhecimento, nos termos do artigo 

513, inciso IV, do CPC, intime-o, por edital, para cumprir voluntariamente a 

sentença, nos moldes da decisão de fls. 139. Transcorrido o prazo sem 

qualquer manifestação, NOMEIO para atuar como curador(a) do executado 

o(a) advogado(a) Jessica Rodrigues de Souza, OAB/MT 22870/O. Arbitro 

honorários advocatícios ao(à) causídico(a) nomeado(a), o valor 

equivalente à 3 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 do defensor dativo, 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). Oportunamente, intime-se o ilustre dativo 

para que tome ciência da nomeação realizada, bem como para requerer o 

que entende de direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104891 Nr: 4948-39.2014.811.0025

 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: GENIVAN SOUZA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA DATA 

DA PERÍCIA, REAGENDADA PARA O DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 

13H35MIN, A SER REALIZADA NO HOSPITAL SÃO GERALDO, SITUADO 

NA AVENIDA MATO GROSSO, Nº 150, CENTRO, JUÍNA-MT. OUTROSSIM, 

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. 137-V.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000144-40.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PROVINCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - PREVI JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000144-40.2016.8.11.0025 REQUERENTE: LUIZ 

CARLOS PROVINCIA REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - 

PREVI JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESPACHO 

Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do mérito, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se 

pretendem a produção de outras provas, indicando, em caso positivo, a 

PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena de preclusão. 

Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as partes 

deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa que visa 

concretizar a duração razoável do processo e a economia processual. 

Após, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. Juína/MT, 16 de 

janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000001-80.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA BRINDAROLLI 04012067184 (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA DEVOLUÇÃO 

DA CARTA PRECATÓRIA ID. 16256434. JUÍNA, 8 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 109184 Nr: 2181-91.2015.811.0025

 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): VALMIR PRADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que o processo tramita desde 03.07.2015, 

sendo que a parte requerida foi devidamente citada por edital, conforme 

Decisão de fl. 65 e edital de citação de fls. 66 e 69/70, razão pela qual 

NOMEIO como curador especial do executado o Dr. Luiz Eduardo Piroseli, 

inscrito na OAB/MT nº23144/O, nos termos do art. 72, II do CPC.

 Notifique-se o advogado nomeado para apresentar defesa/resposta no 

prazo legal.

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Juína/MT, 15 de outubro de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 109184 Nr: 2181-91.2015.811.0025

 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): VALMIR PRADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.Vistos em correição. Declaro-me suspeito 

para processar e julgar o presente feito, com fundamento no artigo 145, 

§1° do Novo Código de Processo Civil.À Secretaria Judicial determino que 

promova a identificação visual dos autos, nos termos do artigo 347, inciso 

IX, CNGC.Remeta-se ao substituto legal.Intimem-se. Cumpra-se".

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137481 Nr: 1551-30.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ALBUQUERQUE DA ANUNCIAÇÃO, 

MARCELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - 

OAB:19216

 Intimação do advogado do réu, Marcelo de Oliveira, para que manifeste 

acerca do endereço das testemunhas, ATAÍDE DE TAL e IRMÃO ZÉ, tendo 

em vista a certidão negativa de fl. 135/136.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias
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 Cod. Proc.: 137481 Nr: 1551-30.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ALBUQUERQUE DA ANUNCIAÇÃO, 

MARCELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - 

OAB:19216

 Intimação do advogado do réu, Luciano Albuquerque da Anunciação, para 

que manifeste acerca do endereço da testemunha, VANDERLEI 

ALBUQUERQUE DA SILVA, tendo em vista a certidão negativa de fl. 

135/136.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139041 Nr: 12891-03.2007.811.0042

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FERNANDES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:20878/O

 Execução Número: 12891-03.2007.811.0042

Nome Reeducando: Milton Fernandes de Jesus

Condenações:

Pena: 7a 7m 19d

Data Condenação: 12/04/2000

Data do Fato: 20/03/2000

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 5a 4m 0d

Data Condenação: 26/08/2002

Data do Fato: 26/08/2002

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 6a 3m 18d

Data Condenação: 12/04/2000

Data do Fato: 08/03/2000

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 6a 2m 7d

Data Condenação: 12/04/2000

Data do Fato: 17/11/1999

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 5a 6m 0d

Data Condenação: 12/04/2000

Data do Fato: 19/03/2000

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 12a 2m 15d

Data Condenação: 17/03/2011

Data do Fato: 16/03/2011

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 2a 0m 0d

Data Condenação: 12/04/2000

Data do Fato: 14/06/1999

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 5a 5m 0d

Data Condenação: 12/04/2000

Data do Fato: 20/03/2000

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 6a 0m 0d

Data Condenação: 27/04/2010

Data do Fato: 26/04/2010

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 8a 7m 0d

Data Condenação: 21/10/2013

Data do Fato: 17/03/2000

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Interrupções

 Data Inicial:18/07/2002

Data Final:26/08/2002

Data Inicial:14/07/2008

Data Final:27/04/2010

Data Inicial:22/10/2010

Data Final:16/03/2011

Remições:

 Quantidade de Dias: 315

Quantidade de Dias: 62

Quantidade de Dias: 30

Quantidade de Dias: 41

Quantidade de Dias: 20

Quantidade de Dias: 40

Quantidade de Dias: 81

Data de Prisão Definitiva: 12/04/2000

Regime atual: Fechado

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Semiaberto

Data base para progressão: 16/03/2011

Data para progressão de regime: 05/01/2019

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 12/04/2000

Data Livramento Condicional: 13/07/2033

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 47a 3m 12d

Pena Cumprida até data Atual: 16a 3m 4d

Data do Término da Pena: 11/02/2066

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139041 Nr: 12891-03.2007.811.0042

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FERNANDES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:20878/O

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 1010, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138582 Nr: 5645-48.2010.811.0042

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA - 

OAB:

 Vistos,Em razão da constatação de que o recuperando MARIO MARCIO 

MORAES DA SILVA preenche os requisitos para a progressão do regime 

fechado para o semiaberto, CONCEDO o benefício da PROGRESSÃO DE 

CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME SEMIABERTO.Para tanto, 

ADMOESTO o recuperando acerca dos deveres constantes da Portaria n. 

4/2015/3ª V., alterada pela Portaria n. 1/2017/3ª V deste Juízo 

(MONITORAMENTO ELETRÔNICO), bem como que o descumprimento de 

qualquer dos deveres constantes dos artigos 3º a 6º da aludida portaria 

implicará REGRESSÃO CAUTELAR do regime semiaberto para o fechado 

(art. 50, V e art. 118, I, ambos da LEP).No ato da soltura do recuperando, 

DEVERÁ o Sr. Meirinho LER expressamente as condições aludidas na 

Portaria, alertando-se das consequências do descumprimento, bem como 

INTIMÁ-LO à comparecer perante a Secretaria da Terceira Vara desta 

Comarca, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para INFORMAR seu 

endereço atualizado e telefone para contato.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126695 Nr: 412-77.2017.811.0025
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO PEREIRA PARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a )SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-12.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO CANGUSSU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010321-12.2014.8.11.0025. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO 

CANGUSSU DA SILVA REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. Em atenção a manifestação ID. 14342628, as partes 

firmaram acordo em relação ao débito objeto da inicial. Havendo 

composição amigável, a homologação do acordo com resolução do mérito 

é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO 

avençado entre as partes e, em consequência, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo 

jurídico nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do NCPC, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado, arquive-se 

com as cautelas de estilo. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. P.I.C. Às providências Juína-MT 23 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 23 de Outubro de 2018. Fabio Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000775-81.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA FRANCISCA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000775-81.2016.8.11.0025. REQUERENTE: VANIA FRANCISCA TEIXEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório conforme disposto no art. 38º da Lei 

9099/95. Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de 

veiculo ajuizada por VANIA FRANCISCA TEIXEIRA em face BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Analisando-se atentamente o pedido 

realizado pela parte autora, verifica-se que, a parte autora alega a 

ocorrência de anatocismo, incidência de juros abusivos, cumulação de 

correção monetária e juros moratórios, utilização da Tabela Price, dentre 

outras situações que julga abusiva, a complexidade da causa é 

incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, eis que 

necessário para o deslinde da controvérsia a realização de prova pericial 

contábil (Enunciado nº 54 do FONAJE). Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgados das Turmas Recursais do Paraná: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANO MORAL. 

JUROS INCIDENTES EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL HÁBIL A 

DEMONSTRAR PROVA EFETIVA DOS ÍNDICES PRATICADOS PELA 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO E 

CONDENAÇÃO POR MERA EXPECTATIVA, NO CASO ESPECÍFICO. 

SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE OFÍCIO, PELA EVIDENTE NECESSIDADE DE 

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PREJUÍZO DAS TESES 

RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO, NO ENTANTO, PREJUDICADO. 1. 

DECISÃO : DECISÃO: Acordam os integrantes da 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Paraná, à unanimidade, 

em conhecer e JULGAR PREJUDICADO ao recurso inominado, ante o 

reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível, julgando 

extinto o processo sem reconhecimento de mérito". (2ª Turma 

Recursal/PR, Processo nº 20120000758-2, Relatora: Adriana de Lourdes 

Simette, Data Julgamento: 12/07/2012). RECURSO INOMINADO - 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE MUTUO - 

COMPLEXADADE DA CAUSA CONFIGURADA - NECESSIDADE DE PERICIA 

CONTABIL - ALEGACAO DE COBRANÇA ABUSIVA - APLICAÇÃO DO 

ENUNCIADO N° 54 DO FONAJE - EXTINCAO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO : J.M 4. (1ª 

Turma Recursal/PR, Processo nº 20110014707-5, Relatora: Andrea 

Fabiane Groth Busato, Data Julgamento: 16/02/2012) AÇÃO REVISIONAL 

DE CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO - E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 04 

CONTRATOS DE MÚTUO ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA - 

ANATOCISMO E TAXAS ILEGAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

COMPLEXIDADE DA CAUSA PELO OBJETO DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 54 DO FONAJE - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

CONTÁBIL - IMPOSSIBILIDADE DE SENTENÇA ILIQUIDA NO SISTEMA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS - INCOMPETENCIA RECONHECIDA - RECLAMAÇÃO 

EXTINTA DE OFÍCIO. 1. DECISÃO : Diante do exposto, resolve esta Turma 

Recursal, por maioria de votos, conhecer do recurso e, de ofício 

reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais para análise da 

matéria, julgando extinta a reclamação, a necessidade da prova pericial. 

(2ª Turma Recursal/PR, Processo nº 20110014549-2, Relator: Telmo 

Zaions Zainko, Data Julgamento: 26/01/2012) No caso dos autos, a 

solução da controvérsia não depende de cálculos matemáticos simples, 

porque a questão simplista da vedação da capitalização de juros 

compensatórios e da suposta proibição de taxação de juros em patamares 

legais já foi de há muito tempo rechaçada na jurisprudência das Cortes 

Superiores, que somente admitem discussão sobre o tema se demostrado 

que no caso concreto, o contrato revisando estaria sofrendo incidência de 

taxas de juros superiores á média de mercado ou expressamente 

definidas em lei, o que, por óbvio, somente se consegue aquilatar se 

realizada perícia contábil, ou produzida prova técnica pela parte alegante, 

ambas situações em que a solução da contenda exigirá dilação probatória 

complexa, o que não se coaduna com a finalidade da norma especial 

criadora do rito sumaríssimo . Forçoso, pois, o reconhecimento da 

incompetência dos Juizados Especiais Federais para julgar e processar a 

lide, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil. Deste 

modo, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito com fulcro no 

art. 51, II da Lei 9.099/95. Neste grau de jurisdição isento de custas 

conforme artigos 54 e 55 da Lei 9099/95. P.I.C Oportunamente, 

arquivem-se. Juína/MT, 18 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, 18 de Outubro de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DONIZETI DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PEREIRA OAB - PR38855 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE PACHECO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000021-71.2018.8.11.0025. REQUERENTE: JOSE CARLOS DONIZETI DE 

SOUZA REQUERIDO: MARIZETE PACHECO DE OLIVEIRA PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório conforme previsto no artigo 38 da Lei 

9099/95. Cuida-se de ação de LOCUPLETAMENTO ILÍCITO interposta por 

JOSÉ CARLOS DONIZETI DE SOUZA em face de MARIZETE PACHECO DE 

OLIVEIRA, pretendendo constituir em título executivo 08 cheques 

prescritos que perfazem o valor de R$ 16.976,00 respectivamente 

emitidos em 01/04/2015 acostado na inicial com valor atualmente corrigido 

totaliza um saldo devedor de R$ 29.970,00. Formalizados, vieram os autos 

conclusos para deliberações. A defesa em matéria preliminar arguiu a 

prescrição da referida ação enfatizando que o prazo prescricional para 

esta ação de locupletamento, somando os dois anos para sua propositura 

a contar da data da prescrição da ação cambial, se esvaiu em 01/11/2017 

e este feito foi distribuído apenas em 15/01/2018, conclui-se que todos os 

cheques encontram-se prescritos consoantes prevê o art. 61 da Lei nº 

7.357/85. Conforme prescreve o art. 33 da Lei nº 7357/85, conhecida 

como Lei do Cheque, o título deve ser apresentado para pagamento no 

prazo de 30 dias, caso emitido na praça em que deve ser pago, e de 60 

(sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior, 

contados da data da emissão. Após o prazo decadencial para o 

pagamento, iniciar-se-á o prazo prescricional de seis meses para 

cobrança do valor do título por meio de ação de execução, para então 

começar a ser contado o prazo prescricional de 2 anos para propositura 

da "ação de enriquecimento", ou de "locupletamento" como ficou 

conhecida, prevista no artigo 61, da mesma legislação. Sobre o tema 

prevalece o entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. 

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO . SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 487, II, DO CPC/15. 

RECURSO DA PARTE EXEQUENTE EXECUÇÃO FUNDADA EM CHEQUE 

PRÉ-DATADO. ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO PARA A PROPOSITURA DA 

AÇÃO É DE 6 (SEIS) MESES CONTADOS DO TÉRMINO DO PRAZO DE 

APRESENTAÇÃO ACORDADO ENTRE AS PARTES E NÃO DATA DE 

EMISSÃO DA CÁRTULA. TESE REJEITADA. TERMO INICIAL DO PRAZO DE 

APRESENTAÇÃO DO CHEQUE, CONSIDERADO, PARA FINS CAMBIÁRIOS, 

COMO A DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO E NÃO A DATA DE 

APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA PARA PAGAMENTO CONVENCIONADA 

ENTRE AS PARTES (PÓS-DATAÇÃO). CONTAGEM DO PRAZO 

PRESCRICIONAL DE SEIS MESES QUE SE INICIA APÓS FINDO O PRAZO DE 

APRESENTAÇÃO DO CHEQUE."O termo inicial de contagem do prazo 

prescricional da ação de execução do cheque pelo beneficiário é de 6 

(seis) meses, prevalecendo, para fins de contagem do prazo prescricional 

de cheque pós-datado, a data nele regularmente consignada, ou seja, 

aquela oposta no espaço reservado para a data de emissão" (STJ, 2ª 

Seção, Resp 1.068.513/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 

17.5.2012). HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO MANEJADO NA VIGÊNCIA 

DO ATUAL CPC. CONSECUTIVO INSUCESSO DO EXEQUENTE-APELANTE. 

IMPOSITIVA MAJORAÇÃO DA VERBA ATRIBUÍDA AO CAUSÍDICO DA 

PARTE EXECUTADA-APELADA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11º, DO 

CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na 

hipótese dos autos, contando a partir do dia seguinte ao da emissão 

estampada nas cártulas que embasa a presente ação, qual seja 

02.04.2015, o prazo prescricional para ajuizamento da ação de 

LOCUPLETAMENTO ILÍCITO findou em 02.12.2017. Assim, considerando 

que a presente ação foi proposta tão somente em 15.01.2018, deve ser 

reconhecida a prescrição do direito do autor. Ante o exposto, DECLARO 

PRESCRITA a pretensão do Autor, julgando, por consequência, extinto o 

presente processo, com exame do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes. P. I. C. Juína /MT, 18 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001607-46.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODOLFO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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 12h50min. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000780-35.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE RODRIGUES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA DIAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1000780-35.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: MARIZETE RODRIGUES 

FERREIRA EXECUTADO: ANA CRISTINA DIAS V I S T O S, Cite-se a 

executada para que pague a dívida exeqüenda, no prazo de 03 (três) 

dias. Não pago o débito no prazo determinado, o Sr. Oficial de Justiça fará 

a penhora e avaliação de tantos bens quantos forem suficientes para o 

pagamento da dívida. Lavrado o auto de penhora e avaliação, o Sr. Oficial 

de Justiça, na mesma oportunidade, intimará a Executada para, querendo, 

ofereça embargos à execução, no prazo de 15 dias (art. 914, CPC), já que 

é dispensável a realização de audiência de conciliação nos termos do 

Enunciado n. 145 do FONAJE. Advirto que é obrigatória a segurança do 

juízo pela penhora para oferecimento de embargos à execução, 

consoante dicção do Enunciado n. 117 do FONAJE. Na hipótese de não 

ser localizada a executada ou bens penhoráveis, intime-se, desde logo, a 

exequente, a fim de que indique a localização da devedora como de seus 

bens, sob pena de extinção do feito (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000687-72.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SOUZA DOS SANTOS SILVERIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE WALESKA DE SOUZA VARGAS PESSOA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1000687-72.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: GABRIELA SOUZA DOS 

SANTOS SILVERIO EXECUTADO: GISELE WALESKA DE SOUZA VARGAS 

PESSOA V I S T O S, Cite-se a executada para que pague a dívida 

exeqüenda, no prazo de 03 (três) dias. Não pago o débito no prazo 

determinado, o Sr. Oficial de Justiça fará a penhora e avaliação de tantos 

bens quantos forem suficientes para o pagamento da dívida. Lavrado o 

auto de penhora e avaliação, o Sr. Oficial de Justiça, na mesma 

oportunidade, intimará a executada para, querendo, ofereça embargos à 

execução, no prazo de 15 dias (art. 914, CPC), já que é dispensável a 

realização de audiência de conciliação nos termos do Enunciado n. 145 do 

FONAJE. Advirto que é obrigatória a segurança do juízo pela penhora para 
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oferecimento de embargos à execução, consoante dicção do Enunciado n. 

117 do FONAJE. Na hipótese de não ser localizada a executada ou bens 

penhoráveis, intime-se, desde logo, a exequente, a fim de que indique a 

localização da devedora como de seus bens, sob pena de extinção do 

feito (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-35.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEIA ELOIZA FILIPINI (REQUERENTE)

JOAO AUGUSTO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASCOAL SIDNEI MARIANO MARTINEZ JUNIOR (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 

14/12/2018 às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000776-95.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAGENE PEDROSO DE BARROS JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1000776-95.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: ITAGENE PEDROSO DE BARROS JUNIOR VISTOS, 

Cuida-se de execução de título extrajudicial manejada por microempresa, 

objetivando o recebimento de nota promissória no valor R$ 1.950,00 

referente à aquisição de um album vídeo-fotográfico de formatura. Em 

análise aos autos, verifica-se que a exequente se limitou a juntar com a 

inicial nota promissória, contrato de prestação de serviços, certidão de 

enquadramento no Simples Nacional e contrato social, deixando de 

observar as normas esculpidas no Enunciado n. 135[1] do FONAJE. Sendo 

assim, intime-se o exequente para emendar a inicial, a fim de comprovar 

sua situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual 

e municipal, bem como juntar documento fiscal correspondente ao negócio 

em discussão com os respectivos recolhimentos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] “O acesso da 

microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000417-82.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA JACOMEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

RUTH EMANUELLE BOURET SANT ANA NOGUEIRA OAB - MT18198/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº: 

1000417-82.2017.8.11.0025 Exequente: Jarbas Antônio Dias Executada: 

Alexandra Jacomel Vistos, Trata-se de exceção de pré-executividade 

manejada por Alexandra Jacomel em face da ação de execução por título 

extrajudicial verbalizada pelo advogado por ela constituído para 

representa-la em ação anulatória de partilha de bens, porque, em síntese, 

a pretensão executória estaria carente de um dos três elementos 

basilares de formação do título executivo. De acordo com a excipiente, é 

fato notório – seja por sua condição econômica, seja pela inalterabilidade 

de seu patrimônio – que a ação ajuizada pelo ora exequente não alcançou 

a finalidade pretendida, porque não existiu ganho ou acréscimo em seu 

patrimônio, já que, ante ao desgaste da lide, desistiu da pretensão sem 

que o mérito da lide fosse decidido. Reverbera, portanto, que como o 

contrato de honorários firmado com o excepto foi celebrado sob a 

cláusula ad exitum, não existe liquidez nem tampouco exigibilidade no título 

que aparelha a inicial, na medida em que a remuneração dos serviços foi 

pactuada em percentuais sobre o resultado da ação (25% daquilo que se 

auferisse na sobrepartilha pretendida). Manifestando-se sobre a exceção, 

afirma o exequente, em suma, que houve sim acordo entre a executada e 

seu ex-cônjuge e o pedido de desistência da ação seria simples manobra 

para evitar o pagamento dos honorários contratados, salientando que 

realmente não tem conhecimento de qual foi o valor obtido de verdade pela 

sua ex-cliente, porém assinala que renunciou a todo crédito restante, o 

que demonstraria a liquidez de seu pedido, que assim não dependeria de 

dilação probatória para apontar qual seria o valor real devido a si. É o 

resumo necessário. DECIDO De plano, é relevante pontuar que a exceção 

(objeção para os puristas) de executividade é uma criação da práxis 

forense para materializar questão que sempre esteve passível de 

suscitação em qualquer procedimento executório, ou seja, o levantamento 

das chamadas questões de ordem pública que não permitem seja o 

procedimento de excussão constituído ou processado validamente. Pois 

bem. No que pertine à discussão judicializada, assiste razão à excipiente 

quando afirma sem ilíquido o título executivo que aparelha a pretensão 

verbalizada pelo exequente/excepto, ainda que por motivos diversos ao 

que alude. Basta passar os olhos pelo contrato de honorários 

advocatícios firmado entre as partes e que dá base ao pedido executivo, 

para se aquilatar que a avença foi firmada sob cláusula de resultado e, 

prevendo possíveis alterações no humor da contraente ao longo da 

execução do serviço, fez o contratado constar que nos casos de 

celebração de composição extrajudicial ou judicial ou desistência da ação, 

a contratante seria devedora de toda remuneração pactuada, ou seja, os 

25% sobre o total do patrimônio recuperável. Ora, foi exatamente isso que 

aconteceu, porque por mais que o exequente queira se preocupar com a 

nomenclatura dada ao ato judicial manifestado, é evidente que 

processualmente o que aconteceu foi a extinção da ação, por desistência 

da parte autora (art. 485, VI, do NCPC) e não homologação de composição 

judicial. À toda evidência, o que pretendia o exequente era demonstrar que 

a desistência foi mera simulação, porque, em verdade, teriam os 

ex-cônjuges celebrado acordo extrajudicial, repartindo novamente o 

patrimônio amealhado na constância do casamento e para não pagarem 

custas processuais e os honorários contratados, simularam a tal 

desistência. Se assim o é, obviamente que a ação não era de cobrança ou 

execução de honorários contratualizados, porque, como o próprio 

causídico admite, nem sequer ele sabe qual é o montante do título que 

aparelha a sua pretensão, já que foi alijado do processo decisório sobre a 

partilha real dos bens do casal alegadamente simulante. Sobre o tema, é 

relevante recordar que cobrança/execução de honorários não se 

assemelha ao arbitramento dele, que não se sustenta somente na ideia de 

fixação de honorários pactuados verbalmente, mas também, como na 

hipótese em tela, para que se produza, sob o rito ordinário, com ampla 

dilação investigativa, provas da contratação e do montante devido por ela. 

Sobre o tema: “... as figuras da “ação de cobrança de honorários” e da 

“ação de arbitramento de honorários” são distintas. Na ação de 

arbitramento, o pedido do autor consubstancia-se na definição pelo juiz, 

mediante a análise das circunstâncias concretas, do valor que o 

advogado faz jus pela prestação de serviços. Na ação de cobrança, por 

sua vez, o valor do crédito perseguido já se encontra definido e basta ao 

juiz verificar a conformidade do pedido ao título que o embasa, mediante a 

análise das provas relativas à constituição do crédito e à ausência de 

provas de sua quitação ou extinção. Em razão do procedimento de uma 

ação de arbitramento se aproximar a um processo de liquidação (tornar 

certo o crédito), admitindo inclusive a realização de perícia, que esta 

Turma, ressaltando as diferenças entre a ação de cobrança e a ação de 

arbitramento de honorários, decidiu que, para fins de interpretação do art. 

275, II, “j”, do CPC (aplicável aos JECs por força do art. 3º, II, da Lei 

9.099/95), o nível de complexidade da ação de arbitramento de honorários 

é incompatível com o procedimento fixado pela Lei 9.099/95. (...) 

Ressalta-se, ademais, que o fato de inexistir certeza sobre a existência da 

relação contratual – conforme assentou o v. acórdão recorrido, não há 

contrato escrito –, o que confere a presente ação também carga 
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declaratória, não desnatura o seu cunho eminentemente condenatório. 

Nesse sentido, os seguintes precedentes, já citados: REsp 778.958/MT, 4ª 

Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJ de 15/10/2007 e AgRg no REsp 

659.651/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 

31/08/2009. Portanto, se o que o exequente pretende é cobrar os 

honorários que ele mesmo não sabe quantificar o quanto representam, 

tanto que pede a juntada de documento que estaria em posse da devedora 

para aferir qual é o montante percentual que lhe cabe sobre o total da 

partilha supostamente ajustada entre a devedora e seu ex-cônjuge, claro 

está que não possui título líquido a amparar sua pretensão executória, e 

não lhe socorre a tese de que a renúncia ao valor sobejante seja o 

suficiente para dar exequibilidade a um título que claramente precisa de 

liquidação. Por consequência, seja porque o título não possui liquidez, seja 

porque a pretensão mais se assemelha a pedido de arbitramento que a 

cobrança de honorários contratuais, o certo é que, ao menos nos moldes 

de como foi formulada, a pretensão é totalmente infundada e não merece 

processamento. Ante ao exposto, acolho a exceção de executividade 

suscitada e reconheço a ausência de liquidez do título que aparelha a 

execução, extinguindo a ação executiva por inexequibilidade do título, 

conforme aduzido alhures. Por se tratar de rito sumaríssimo, sem custas 

nem honorários (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Juína (MT), 25 de 

outubro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001611-83.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SALU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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 13h00min. 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: 1001190-30.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADIR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

GLEICIANE TORRES COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001190-30.2017.8.11.0025. REQUERENTE: CRISTIANO ZANDONA 

REQUERIDO: JADIR DE OLIVEIRA, GLEICIANE TORRES COSTA PROJETO 

DE SETENÇA Dispensado o relatório de conforme art. 38º da Lei 9099/95. 

Cuida-se de ação de cobrança verbalizada por CRISTIANO ZANDONÁ em 

face JADIR DE OLIVEIRA e GLEICIANE TORRES COSTA, pretentendo 

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. 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. 

Juína-MT, 17 de Outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001617-90.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HELITA DE FATIMA CLAUDINO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA (REQUERIDO)

ALEX ANTONIO CORREA SOEIRO QUINTAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Tenho 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 13h:10min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000236-81.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PRETTO & PRETTO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA DE CORREAS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES DA CRUZ LIMA OAB - RJ83095 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000236-81.2017.8.11.0025. REQUERENTE: PRETTO & PRETTO LTDA. 

REQUERIDO: MADEIREIRA DE CORREAS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - 

EPP PROJETO DE SENTENÇA Cuida-se de ação de cobrança verbalizada 

por Auto Posto Pretto & Pretto Ltda, empresa limitada não optante do 

simples, por meio da qual pretende sob o rito sumaríssimo definido pela Lei 

n. 9.099/95, constituir em título executivo cheques prescritos que 

perfazem o valor de R$ 9.800 decorrente de relação comercial havida 

entre autor e ré. Da simples enunciação do fato já se extrai que o manejo 

da ação é absolutamente descabido e injustificável, na medida em que 

decorre de interpretação equivocada da norma do art. 8º da lei de 

regência dos Juizados Especiais, que estabeleceu a regra geral de 

proibição/vedação do uso do rito especial previsto na Lei n. 9.099/95 por 

pessoas jurídicas no polo ativo da demanda. É importante relembrar que 

segundo o art. 112 do CC/2002, normas e regras proibitivas interpretam-se 

de forma restritiva, não sendo possível, principalmente em sede de direito 

público, aplicar analogia ou conferir interpretação extensiva onde a lei não 

o fez. Digo isso porque, como é sabido, microempresa e empresas de 

pequeno porte, regularmente cadastradas no SIMPLES como detentora 

das prerrogativas legais de tratamento diferenciado, consagrado pelos 

arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, obtiveram por meio da 

redação do art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), o direito de figurarem como autoras em ações propostas 

nos Juizados Especiais Cíveis, norma, aliás, muito criticada por doutrina e 

jurisprudência, porque desvirtua a finalidade do rito criado para ser célere, 

enxuto, informal e oral, o que demanda pessoalidade dos atos 

processuais, que nunca é observada e obedecida pelas tais pessoas 

jurídicas. Mas, inobstante o infeliz desacerto, é induvidoso que as 

empresas enquadradas na tipificação legal podem ser autoras de 
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demandas nos JEC´s, e ponto; é errôneo pensar que por essa construção 

legal, toda e qualquer pessoa jurídica possa demandar como autora nos 

juizados cíveis, porque isso contraria a vedação geral, excepcionada, 

somente, na hipótese já elencada. Relembre-se que: “competência é 

exatamente o resultado de critérios para distribuir entre vários órgãos as 

atribuições, relativas ao desempenho da jurisdição. A competência é o 

poder de exercer a jurisdição nos limites estabelecidos POR LEI. É o âmbito 

dentro do qual o juiz pode exercer a jurisdição. É a medida da jurisdição.” 

(Fredie Didier em Direito Processual Civil). Conforme cediço e nos termos 

da referida Lei, somente as pessoas físicas capazes, as microempresas, 

e os condomínios, regularmente constituídos, segundo a Lei 4.591/64, em 

razão da lei estadual 7.033/97, têm LEGITIMIDADE ATIVA para propor 

ações nos Juizados Especiais, o que impede que pessoas jurídicas não 

optantes do simples nacional se arvorem no direito de ajuizar as ações de 

cobrança em instâncias de pequenas causas. Sobre o tema: 

RECURSOINOMINADO. PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. VEDAÇÃO 

PARA PROPOSITURA DE DEMANDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 8° DA LEI Nº 9.099/95. SOMENTE 

PODEM DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS AS PESSOAS 

FÍSICAS E AS MICROEMPRESAS, BEM ASSIM, COM O ADVENTO DA LEI 

COMPLEMENTAR N. 123/2006, AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO. ENUNCIADO 

135 DO FONAJE. FIGURANDO NO PÓLO ATIVO PESSOA JURÍDICA SEM 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, NÃO OPTANTE PELO REGIME TRIBUTÁRIO SIMPLES 

NACIONAL , É DE SER RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A SUA INCAPACIDADE 

PARA PROPOR AÇÃO NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL. FEITO EXTINTO, 

DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71007848401, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de 

Bem Sanhudo, Julgado em 28/08/2018) Sendo assim, manifesta a 

ilegitimidade ativa da autora para figurar no polo inicial da relação 

processual, 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. 

JUINA -MT, 17 de Outubro 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. JUINA -MT, 17 de Outubro 2018. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001627-37.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATTA CHARLIE FREISLEBEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL 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 14h50min. 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: 1001626-52.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIANA DA SILVA (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 14h40min. 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: 1001624-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IARA PARREIRA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERIDO)

 

Tenho 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 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001625-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC SANDRO SILVA (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 14h30min. 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: 1001628-22.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SALVELINO JOSE CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES UNIVERSO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALINO LOPES DOS SANTOS OAB - 568.678.677-15 

(REPRESENTANTE)

 

Tenho 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 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001623-97.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES DE FREITAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (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 14h10min. 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: 1001633-44.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVANIR APARECIDA CATTANI LANZONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON LANZONI (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 
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seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/12/2018 às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO ALVES EDUARDO (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 14h00min. 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: 1001621-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO ALVES EDUARDO (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 13h50min. 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: 1000963-40.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DORNELES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE M. S. NEVES LUDKE (REQUERIDO)

JOSE EVERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

RENATO VICTOR (REQUERIDO)

ALCIMAR BEZERRA SOARES (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 

25/01/2019 às 12h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001618-75.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA NUNES OLIVEIRA (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 13h30min. 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: 1000732-76.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA LINO (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000732-76.2018.8.11.0025. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

SOUZA LINO REQUERIDO: VIVO S.A. TERMO DE AUDIÊNCIA Aos vinte e 

nove 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 15h30min, foi declarada aberta a presente 

audiência de nos autos da Ação de 1000732-76.2018.8.11.0025- PJE. 

Presentes ao ato, a parte requerida Vivo S.A , representada pelo preposto 

John Maycon L. de Queiroz, acompanhado por seu advogado Dr. Eugenio 

Barbosa de Queiroz. Ausente a parte autora. 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 sentenciou de forma 

oral nos termos e fundamentos gravados em mídia digital de cuja a parte 

dispositiva restou assim exarada: “Assim sendo, com espeque no art. 487, 

I do CPC/15, Julgo Improcedente a pretensão contida na inicial, para rejeitar 

os pedidos de exclusão do registro da dívida nos bancos de dados de 

restrição ao crédito e de indenização pelo ato perpetrado, porque lícito e 

validado pelo ordenamento jurídico. Por entender robustamente 

caracterizado o abuso do direito de ação, seja pela repetição da mesma 

demanda contra vários réus, seja pelo manejo de ação repetitiva 

apresentada de modo formulário e padronizado, caracterizando o concílio 

entre advogado e cliente para proposituras de demandas em massa, 

condeno o autor e seu patrono pela multa a que alude o NCPC, ante o 

reconhecimento da litigância de ma-fé, nos termos do art. 80, I e III do CPC, 

fixando a multa pelo agir como improbus litigator, no percentual de 5% 

sobre o proveito econômico que se buscava alcançar com a ação. 

Registre-se que a responsabilidade solidária do escritório de advocacia 

que patrocinou a causa é hialina, a uma porque inexiste norma a blindar o 

advogado das responsabilidades processuais decorrentes da litigância 

abusiva, e a duas porque o demandismo inconsequente e exagerado está 

suficientemente demonstrado nos autos, por tudo o que foi 

detalhadamente exposto. Colho da jurisprudência carioca: “Impõe-se, 

contudo, em vista do que se apurou, a imposição de solidariedade ao 

causídico. A banalização do acesso à Justiça deve ser enfrentada porque 

constitui abuso do exercício do direito de ação e amesquinha o poder do 

Estado-Juiz. Ademais, os profissionais da advocacia estão sujeitos aos 

preceitos do Código de Ética da OAB, que estabelece regras 

deontológicas fundamentais atinentes ao exercício profissional. (…) Insta 

observar que o advogado pode ser responsabilizado por litigância de 

má-fé solidária, quando restar patente afronta aos princípios da eticidade 

e da probidade processual, exarados no artigo 14, do diploma processual 

civil, os quais se desdobram, segundo ALCIDES DE MENDONÇA LIMA 

citado pelo Juiz do TRT FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO E SILVA (Ac. 

n. 059494, DJ 17/1/2001), no dever da verdade (art. 14, I); no dever de 

lealdade e boa-fé, que pode estar contido naquele, sendo tomado em 

sentido amplo (art. 14, II e III); e no dever de atuar rigorosamente dentro do 

que for necessário ao juiz (art. 14, IV). (…) Verifica-se que a conduta do 

autor e de seu patrono viola o dever de proceder com lealdade e boa-fé e 

de veracidade das partes em juízo, na dicção do art. 14 do CPC e atrai a 

responsabilidade por dano processual previsto no art. 17 do CPC. 

Aplica-se a sanção prevista no artigo 18 do CPC, para que seja a prática 

desestimulada e assim evitada a sua reiteração. A doutrina é firme e 

rigorosa em relação ao dever de lealdade processual, como decorrência 

do princípio básico de boa-fé como regra de comportamento da parte em 

juízo, porque o processo antes de tudo atende a um fim ético. É de se 

reconhecer a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Portanto, 

conheço do recurso inominado e nego provimento para manter a sentença 

por seus próprios fundamentos, condenando a parte autora e seu 
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patrono, SOLIDARIAMENTE, à multa pela litigância de má-fé no valor de R$ 

1.000,00, estendendo a solidariedade às penas da r. sentença recorrida. 

Custas pelo recorrente e honorários deste recurso fixados em 10% sobre 

o valor da causa”(Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Estado do 

Rio do Rio de Janeiro, Apelação nº: 0004437-95-95.2013.8.19.0205). 

Condeno, ademais, o autor no pagamento de custas e despesas 

processuais e, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC. P.I.C. Transitada 

em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Às providências. 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010335-25.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE MATEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(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, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/12/2018 às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001271-76.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LOPES DOS REIS (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/12/2018 às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001271-76.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LOPES DOS REIS (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/12/2018 às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000179-63.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELIN MARIANA GOMES DE BAIRROS (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 

14/12/2018 às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001477-90.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO NASCIMENTO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRÉ STUART SANTOS OAB - MS0010637A (ADVOGADO(A))

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647 

(ADVOGADO(A))

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

30/11/2018 às 13h30min.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109547 Nr: 2357-70.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, acerca da Audiência Preliminar designada para o dia 

06/11/2018 às 15:00horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109527 Nr: 2337-79.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, acerca da Audiência Preliminar designada para o dia 

06/11/2018 às 14:00horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109524 Nr: 2334-27.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALEXANDRE DAMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:OAB/MT 18.218

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, acerca da Audiência Preliminar designada para o dia 

06/11/2018 às 14:15horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106841 Nr: 993-63.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:OAB/MT 18.218

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, acerca da Audiência Preliminar designada para o dia 

06/11/2018 às 14:30horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109518 Nr: 2328-20.2015.811.0025

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS A. PAGNUSSAT-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERRARI DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 24.156/O

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, acerca da Audiência Preliminar designada para o dia 

06/11/2018 às 14:45horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106490 Nr: 833-38.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MACEDO DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054O

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, acerca da Audiência Preliminar designada para o dia 

06/11/2018 às 15:15horas.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000606-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação Judicial para Concessão de Benefício 

Previdenciário” por Rosilene dos Santos em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS, todos devidamente qualificados nos autos, 

com o propósito de que seja implantado o benefício de prestação 

continuada, sob o argumento de que sua doença lhe gera incapacidade 

para a vida independente e para o trabalho, além de a família ser carente. 

A inicial foi instruída com documentos de id nº 13378194/13378344. A 

inicial fora recebida às fls. 13385681, sendo deferidos os benefícios de 

justiça gratuita, determinando-se realização de perícia médica e estudo 

social, além de ser determinada a citação da demandada e indeferido o 

pedido de tutela antecipada. Estudo social encartado em id nº 14135990. 

Devidamente citada, a autarquia demandada apresentou contestação em 

id nº 14218154. Manifestação do requerente sobre o estudo social 

aportado em id nº 14758588. Pericia médica acostada em id nº 15130863. 

Autora manifestou acerca da perícia em id nº 15558936. Embora 

devidamente intimado, o INSS deixou transcorrer o prazo para 

manifestação do laudo social e médico encartado nos autos. Instado (id nº 

15852588), o MPE manifestou pela procedência do feito em id nº 

16152614. Após, vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A Constituição Federal de 1988, em seu art.203, 

inciso V, dispõe que: Art. 203 - A assistência social será prestada a quem 

dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e 

tem por objetivos: (...) V - a garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei. Por sua vez, o art. 3º do Regulamento da 

Previdência Social (Decreto n. 3.048/99) positiva que: Art. 3º A 

assistência social é a política social que provê o atendimento das 

necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, 

independentemente de contribuição à seguridade social. A seu turno, o 

art. 2º da Lei n. 8.742/95 possui a seguinte redação: Art. 2º A assistência 

social tem por objetivos: (...) e) - a garantia de 1 (um) salário-mínimo de 

benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família (...) Já o art. 20 desta mesma Lei regula que “o benefício de 

prestação continuada é a garantia de 01 (um) salário mínimo mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 

anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção e nem de tê-la provida por sua família". Pode-se depreender 

dos dispositivos supra, que são dois os requisitos necessários à 

concessão da assistência social, quais sejam: I) ser a pessoa idosa ou 

portadora de deficiência; e II) não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família. No que tange ao segundo 

requisito, conveniente citar que o STF reconheceu a inconstitucionalidade 

do §3º do artigo 20 da Lei 8.742/93, sem declaração de nulidade da norma, 

ou seja, caberá aos Magistrados optarem pela aplicação ou não do 

dispositivo legal caso a caso, consoante voto do Ilustre Ministro Gilmar 

Mendes no RE 567985. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. RESTABELECIMENTO DE AMPARO SOCIAL. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. LEI Nº 8.742/93. ARTRITE REUMATÓIDE E 

OSTEOARTROSE. RENDA MENSAL LIGEIRAMENTE FAMILIAR SUPERIOR A 

1/4 DE SALÁRIO MÍNIMO. ESTADO DE MISERABILIDADE COMPROVADO 

NOS AUTOS. RE 567.985/MT E RE 580.963/PR. REPERCUSSÃO GERAL. 

REsp 1112557 / MG. RECURSO REPETITIVO. ISENÇÃO DE CUSTAS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O benefício de prestação continuada, 

previsto no art. 20, da Lei nº 8.742/93, é devido à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais (art. 34, da Lei 10.741/2003) 

que não possam prover sua própria subsistência por si mesmo ou por sua 

família. 2. Resta comprovado, por meio do laudo pericial de fls. 157/162, 

que a parte demandante sofre de artrite reumatóide com deformidade e 

osteoartrose em punhos, joelhos, tornozelo e quadril e espondiloartrose 

cervical, o que o (a) incapacita total e permanentemente para o exercício 

de qualquer profissão. 3. No tocante ao requisito da miserabilidade, o 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários 

n.ºs 567.985/MT e 580.963/PR, declarou a inconstitucionalidade parcial, 

sem pronúncia de nulidade, do art. 20, da Lei nº 8.742/93, e a 

inconstitucionalidade por omissão parcial do art. 34, parágrafo único, da 

Lei 10741/2003 para admitir o alargamento dos critérios de aferição da 

hipossuficiência, ante a existência de outros fatores, além da renda 

(inferior a 1/4 do salário mínimo) e, ainda, para determinar a exclusão do 

cálculo da renda familiar "per capita" os benefícios assistênciais 

conferidos a deficientes e os benefícios previdenciários no valor de até 

um salário mínimo percebidos por idosos, objetivando, desse modo, a 

prevalência do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 4. 

Nessa mesma linha, é o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento do REsp 1112557 / MG, sob a sistemática de 

julgamento de recursos repetitivos. 5. No caso concreto, inobstante o 

laudo social (fls. 175/176) aponte que a renda mensal por membro da 

família supere 1/4 do salário mínimo, ainda assim, é atestado não ser 

suficiente tal importância para o atendimento das necessidades básicas 

do grupo familiar. 6. Direito reconhecido ao (à) autor (a) à percepção do 

amparo social, desde a data do cancelamento do benefício, ante a 

declaração do perito de que a incapacidade era evidente desde àquela 

época. 7. Juros moratórios a partir da citação, conforme o teor da Súmula 

nº 204 do STJ, segundo os índices oficiais da caderneta de poupança, de 

acordo com a norma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação 

conferida pelo art. 5º da lei 11.960/09, por ser a norma vigente à época do 

ajuizamento da demanda. 8. No tocante à correção monetária, esta e. 

Primeira Turma decidiu alterar a sua posição na matéria, passando a 

aplicar o índice apontado pelo art. 5º, da Lei 11.960/09, enquanto não 

modulados pelo STF os efeitos da declaração de inconstitucionalidade 

consagrada nas ADIs 4.357 e 4.425. Precedentes: RE 836411 AgR, 

Relator (a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 11/11/2014, 

processo eletrônico DJe-228 divulg 19-11-2014 PUBLIC 20-11-2014; Rcl 

16940 AgR, Relator (a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 

30/09/2014, processo eletrônico DJe-201 divulg 14-10-2014 PUBLIC 

15-10-2014. 9. De acordo com inúmeros precedentes deste e. Tribunal, a 

verba honorária deve ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, de acordo com o § 4º do art. 20 do CPC, observados os 

termos da Súmula n.º 111 do col. Superior Tribunal de Justiça. 10. Embora 

o INSS, em regra, não goze de isenção de custas na esfera estadual, a 

demandante é, de fato, beneficiário da justiça gratuita. Assim, gozando a 

parte vencedora dos benefícios decorrentes da gratuidade da justiça, 

deferida no curso da ação, inexistem, na hipótese em comento, despesas 

a serem ressarcidas. Apelação e remessa obrigatória parcialmente 
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providas. (TRF-5 - APELREEX: 00016725220144059999 AL, Relator: 

Desembargador Federal José Maria Lucena, Data de Julgamento: 

05/03/2015, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/03/2015) In casu, 

verifico que tanto o primeiro requisito (pessoa portadora de deficiência), 

quanto o segundo (condição financeira) estão perfeitamente preenchidos 

e comprovados nos autos, mormente pela perícia médica e estudo social 

realizados. Tal conclusão é alcançada pelo laudo médico de id nº 

15130863, o qual registra que: “Retardo mental; epilepsia; esquizofrenia 

(...) Nunca exerceu atividade laboral (...) Permanente e total (...) desde a 

infância (...) Permanente (...)”. Embora na perícia médica não conste 

especificamente o temo técnico “deficiente”, restou demonstrada a 

incapacidade para os atos da vida, bem como pela própria doença a que 

está acometida, lhe é devido o amparo. Nesse sentido, já se julgou: 

“ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA. EPILEPSIA. RETARDO MENTAL LEVE. DEFICIÊNCIA 

COMPROVADA. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INFERIOR A 

UM SALÁRIO MÍNIMO DO CÁLCULO DA RENDA MENSAL FAMILIAR. 

RENDA MENSAL NULA. MISERABILIDADE CONFIGURADA.1. A 

Constituição garante à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprove não possuir meios de prover sua própria manutenção o 

pagamento de um salário mínimo mensal. Trata-se de benefício de caráter 

assistencial, que deve ser provido aos que cumprirem tais requisitos, 

independentemente de contribuição à seguridade social.2. No caso dos 

autos, a autora afirma ser deficiente.3. O laudo médico pericial indica que 

a autora apresenta "Retardo Mental Leve" e "Transtorno de Humor 

Orgânico decorrente de Epilepsia". Trata-se de condição que, ainda 

conforme o laudo pericial, a incapacita parcialmente para o exercício de 

atividades profissionais e de que a autora sofre desde os dez anos de 

idade.4. Embora o laudo não conclua pela existência de incapacidade 

laboral absoluta, observo que o conceito de deficiência do art. 20, §10 da 

LOAS não se confunde com esse tipo de incapacidade. Com efeito, pelo 

relatado no laudo pericial pode-se tranquilamente concluir que a autora 

sofre de "impedimento de longo prazo", "de natureza mental, intelectual" 

que obstrui sua "participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas". Isso é ratificado pela 

documentação médica apresentada, que relata "quadros de crises 

convulsivas frequentes" (de 13.12.2011), "sintomas depressivos 

associados a ideação suicida" (de 10.06.2014) e "dificuldade de 

aprendizado, baixo limiar a frustrações, descontrole dos impulsos [...] 

[d]éficit intelectivo e prejuízo cognitivo prejudicando globalmente as 

atividades diárias" (de 13.11.2014).5. Ou seja, o quadro se ajusta ao 

conceito de pessoa com deficiência, nos termos do artigo 20, § 2º, da Lei 

8.742/93, com a redação dada pela Lei 12.435/2011.6. No caso dos autos, 

conforme consta do estudo social (fls. 42/44) compõem a família da 

requerente ela (sem renda) e seu companheiro (que recebe auxílio doença 

no valor de R$700,00.7. Excluído o benefício recebido pelo companheiro 

da autora, a renda per capita familiar é nula, inferior, portanto, a ¼ do 

salário mínimo. Deste modo, é caso de deferimento do benefício, pois há 

presunção absoluta de miserabilidade, nos termos da jurisprudência 

consolidada do Superior Tribunal de Justiça: 8. Frise-se, ainda, que o 

estudo social não dá nenhuma indicação de que a família possa ter outra 

fonte de renda. Consta que o casal vive em um cômodo de uma antiga 

fábrica, sem forro, com chão de cimento e desprovida de saneamento 

básico e que os filhos do casal estão sob os cuidados da avó paterna e 

de uma tia, devido às dificuldades financeiras de seus pais. 9. Recurso de 

apelação a que se dá provimento. (TRF 3ª Região, OITAVA TURMA, Ap - 

APELAÇÃO CÍVEL - 2154568 - 0001551-37.2012.4.03.6123, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, julgado em 24/04/2017, 

e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2017 )” Diante do laudo acima transcrito, 

verifica-se que a autora se enquadra no rol dos beneficiários 

contemplados com a prestação continuada, pois para a Lei 8.742/93, 

considera-se pessoa com deficiência aquela que: tem impedimentos de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, 

em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas. Pois bem. Volvendo os olhos ao laudo sócio econômico, 

verifica-se que em que pese o valor da renda mensal da casa superar o 

valor contido no art. 20, §3º da Lei 8.742/93, a requerente vive em 

escassas condições, sendo necessária a complementação da renda 

através do amparo pleiteado. Vejamos: “(...) Após os fatos colhidos, 

observados e analisados podemos concluir que a renda per capta familiar 

do autor é superior a ¼ do salário mínimo. Portanto, de acordo com a Lei 

8.742/93, em seu art. 20 §3º o autor não se enquadra dentro dos critérios 

socioeconômicos exigidos pela Lei Orgânica da assistência Social – 

LOAS, para receber o BPC-PD. Porém, a situação da autora é precária, 

uma vez que apenas o benefício de Sandra não está sendo suficiente 

para atender todas as necessidades das duas irmãs e do filho de 

Rosilene, principalmente por que elas não podem ficar sem tomar os 

remédios controlados, pois elas entram em crime e ficam agressivas. Vale 

ressaltar que alguns medicamentos são fornecidos pelo CAPS e outros 

são comprados. Portanto, sugerimos que a autora seja beneficiada com o 

BPC-PD da LOAS, pois só assim pode garantir a autora qualidade de vida 

(...).” Assim, coadunando com o acima exposto, há jurisprudências, in 

verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LOAS. 

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃOCONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

PREVISÃO CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIORECEBIDO POR MARIDO DA 

AUTORA NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE DE 

AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE POR OUTROS MEIOS PELOTRIBUNAL 

LOCAL. 1. Este Superior Tribunal pacificou o entendimento no sentido de 

que o critério de aferição da renda mensal previsto no § 3.ºdo art . 20da 

Lei n.º 8.742/93 deverá ser observado como um mínimo, não excluindo a 

possibilidade de que o julgador, ao analisar o caso concreto, lance mão de 

outros elementos probatórios que afirmem a condição de miserabilidade da 

parte e de sua família. 2. No caso concreto, as instâncias ordinárias 

consideraram a autora hipossuficiente. "A limitação do valor da renda per 

capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar 

que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção 

ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo 

para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a 

miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4do 

salário mínimo." (REsp 1.112.557/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃONUNES 

MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe20/11/2009) 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 

1184459 PR 2010/0040944-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de 

Julgamento: 04/05/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/08/2010)” No que tange ao pleito de tutela antecipada para a 

implantação do benefício, que se rege pelo artigo 497 do CPC, uma vez 

que possui por objeto uma obrigação de fazer, os vários argumentos já 

expostos nesta peça processual são mais que suficientes no sentido de 

demonstrar a relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, 

igualmente, o receio de ineficácia da medida, caso postergada a 

implantação do benefício, já que se trata de verba de natureza alimentar e, 

por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. 

Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas pretéritas, que não são 

contempladas na vertente antecipação dos efeitos da sentença, 

lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria 

sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo com 

precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[1] Nesse diapasão, ACOLHO a pretensão da 

parte autora, para JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na petição inicial, razão por que CONDENO o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à Rosilene dos Santos o 

benefício de amparo social no importe de 01 (um) salário mínimo mensal, 

desde a data do requerimento administrativo, com incidência de juros de 

mora[2] a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange 

às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida[3]. No ponto, “a partir 

da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção 

monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo 

pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança[4]”. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que 

IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, 

eis que DEFIRO o pedido de tutela antecipada, consignando que as 

parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. 

Por essa mesma razão, diante do princípio da causalidade, CONDENO a 

autarquia ré nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% 

sobre as parcelas vencidas[5] até a prolação da sentença, nos termos do 

§ 2º do art. 85 do CPC. ISENTO a parte demandada do pagamento de 

despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 
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condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 26 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito [1] REsp 299433/RJ, Reg. 

n. 2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª Turma, 

Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 04.02.2002 

p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [2] No que tange aos juros, seguindo recente 

entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao mês, contados a partir da 

citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a data em que entrou em 

vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, a partir do que aplicará 

a taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. 

Início razoável de prova material corroborada pela prova testemunhal 

confirma o exercício da atividade rural pelo número de meses 

correspondentes à carência legal do benefício, a teor do disposto no art. 

48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a 

circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto servidora pública, 

era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais relevante para o 

sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos integrantes do 

núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a 

descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição 

que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. 

Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como segurado 

especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido 

constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir 

da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. 

A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [3] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [4] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011. [5]Súmula 111 do STJ: “Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as 

prestações vencidas após a sentença.”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000552-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HERCULES ARDAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo 

NCPC, em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto 

ao não exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a 

possibilidade excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, 

decido nos seguintes termos: I. Interposto recurso de apelação pela parte 

requerida, intime-se a parte recorrente para apresentar contrarrazões no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC. II. Se 

apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do NCPC), 

intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC. III. Caso as contrarrazões do 

recurso principal ou do adesivo ventilem matérias elencadas no art. 1.009, 

§1º, do NCPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.009, §2º, do NCPC. IV. Após 

as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª Região 

(art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se 

que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC). INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001323-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON NUNES DE PAULA (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)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 14/12/2018 às 13h20min, com o(a) perito(a) Dr(a). Luiz Carlos Pieroni, 

fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual deverá portar laudos e 

receituários médicos que possuir, conforme determinado pela Portaria n. 

86/2017 – CA, sendo facultada às partes, dentro do prazo de cinco dias, a 

indicação de assistentes técnicos.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257319 Nr: 618-02.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILTON CARVALHO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Martin Sippel Souza - 

OAB:21366/0

 INTIMAR o procurador da parte autora para que apresente memoriais 

finais, acerca do prazo de 15 (quinzr) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246103 Nr: 1144-03.2017.811.0011

 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: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Antunes de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 Diante do exposto, POSTO ISSO, ACOLHO os pedidos formulados na 

petição inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização 

extrapatrimonial, razão porque CONDENO a parte demandada, em respeito 

ao principio da proporcionalidade e das funções preventiva e repressiva 

do dever de reparar, a pagar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a 

ser depositado no Fundo Municipal do Meio Ambiente, se houver, caso 

contrário, ao Estadual.Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios, eis que incabíveis.P. R. I.C.Transitada em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.Mirassol D’oeste/MT, 

08 de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 180417 Nr: 1067-33.2013.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Comércio de Materiais p/ Construção Ltda, 

Clailton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Cristina Vicensotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GABRIELA ZANROSSO - 

OAB:15679, Juliana Fernandes As - OAB:16655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r.decisão de fls. 106 a qual 

econtra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi expedido 

carta precatória para a Comarca de Pontes e Lacereda -MT com a 

finalidade de citação da parte executada a qual encontra-se em cartório 

para que Vossa Senhoria efetue o devido preparo para posterior 

encaminhamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152164 Nr: 1781-27.2012.811.0011

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdFV, TVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1781-27.2012.811.0011 Código 152164

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: Rep Legal: Maria de Fatima Vitor

PARTE REQUERIDA: Sebastião Joviano Peloni

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Sebastião Joviano Peloni, Cpf: 

79023665104, Rg: 1075764-3 SSP MT Filiação: Deozodete Joviano Peloni e 

de Margarida Rosa de Jesus, data de nascimento: 05/11/1969, 

brasileiro(a), natural de São josé do divino-MG, solteiro(a), agricultor, 

Endereço: Chácara Rainha da Paz - Assentamento Santa Maria, Bairro: 

Zona Rural, Cidade: Munic. Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 550,23 ( Quinhentos e cinquenta Reais e vinte e 

três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo 

do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que 

o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 29 de outubro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1781-27.2012.811.0011 Código 152164

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: Rep Legal: Maria de Fatima Vitor

PARTE REQUERIDA: Sebastião Joviano Peloni

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Sebastião Joviano Peloni, Cpf: 

79023665104, Rg: 1075764-3 SSP MT Filiação: Deozodete Joviano Peloni e 

de Margarida Rosa de Jesus, data de nascimento: 05/11/1969, 

brasileiro(a), natural de São josé do divino-MG, solteiro(a), agricultor, 

Endereço: Chácara Rainha da Paz - Assentamento Santa Maria, Bairro: 

Zona Rural, Cidade: Munic. Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 550,23 ( Quinhentos e cinquenta Reais e vinte e 

três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo 

do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que 

o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 29 de outubro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 129755 Nr: 1349-42.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Lemes Silva Junior - 

OAB:14.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLINTON FERREIRA DA SILVA 

- OAB:22335/O, márcio eugênio diniz - OAB:130278

 Intimar o advogado do autor para apresentar planilha atualizada do débito 

alimentar vencido e não pago após setembro de 2017, no prazo legal. Bem 

como intimá-lo da r.Decisão de fls.257/260, cujo dispositivo transcrevo:" 

...À vista do exposto, INDEFIRO, ao menos por ora, a decretação da prisão 
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civil do executado, devendo a exequente carrear ao processo planilha 

atualizada do débito alimentar vencido e não pago após setembro de 2017 

(último mês em que aparentemente houve pagamento por parte do 

executado, conforme planilha de fl. 188).Com a vinda da indigitada planilha, 

intime-se pessoalmente o executado para, em 3 (três) dias, pagar o débito, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, advertindo-o 

que somente a comprovação que gere a impossibilidade absoluta de pagar 

justificará o inadimplemento, sob pena de decretar-lhe a prisão pelo prazo 

de 1(um) a 3(três) meses, bem como o protesto do pronunciamento 

judicial, aplicando-se, no que couber, as disposições do art. 517 do NCPC, 

inteligência do art. 528, §1º, NCPC.Intimem-se.Cumpra-se.Mirassol D’ Oeste 

– MT, 23 de outubro de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 182135 Nr: 1322-88.2013.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pinto Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 Intimar os advogados das partes sobre a r. decisão de fls. 291, cujo teor 

transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do e. Tribunal Justiça 

do Estado de Mato Grosso.Em nada sendo requerido pelas partes no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257598 Nr: 729-83.2018.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Marques Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Theolina Schuch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 34, cujo teor 

transcrevo:" Indefiro o pedido de fls. 33, porquanto ainda não foram 

exauridas as diligências à disposição da parte para a localização dos 

herdeiros de Theolina Schuch.Decorrido o prazo da suspensão concedido 

à fl. 31 sema manifestação, certifiquem-se e volvam-me 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de outubro de 2018Edna Ederli CoutinhoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251755 Nr: 3963-10.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uiser Rafael Souza Bergamo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterar a intimação do advogado da parte autora para que efetue o 

depósito referente a diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de citação da parte requerida, na cidade de Curvelânida/MT, 

devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) 

no banner emissão de guias, bem como enviar o comprovante de depósito 

para posterior cumprimento do mandado, tendo em vista que as guias 

recolhidas às fls. 54/55 e 59/63, referem-se apenas a distribuição da carta 

precatória ora distribuída. Informo que a efetivação do pagamento da guia 

se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 19046 Nr: 2785-80.2004.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCRdGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEdS, SMLEeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luis Alves - 

OAB:7432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, Miriele Garcia 

Ribeiro - OAB:10.636

 Intimar os advogados das partes sobre a r. decisão de fls. 655, cujo teor 

transcrevo:"Aportou aos autos pedido da parte exequente pugnando pela 

desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa LF 

Construtora LTDA que tem como sócios-proprietários os executados 

Marcos Eller da Silva e Sandra Maria Lemes Eller e Silva, conforme se 

infere por meio da petição carreada às fls. 649/649-vº. Juntou 

documentos às fls. 650/653.Os autos vieram conclusos. DECIDO.Como é 

cediço, com o advento do Novo Código de Processo Civil foi instituída nova 

sistemática para o incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica, e com o fito de adequar os processos em curso, o art. 14 do CPC 

dispõe que: A norma processual não retroagirá e será aplicável 

imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais 

praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma 

revogada.Dessa forma, determino a instauração do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada LF 

Construtora LTDA, devendo a Secretaria deste Juízo proceder com a 

extração de cópia da petição e documentos acoplados às fls. 649/649-vº 

e 650/653 para que sejam autuados em apartado, juntando, ainda, cópia 

da vertente decisão.Nos autos que serão formados, citem-se os 

sócios-proprietários da empresa para se manifestar e requer as provas 

cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 135 do CPC. No 

mais, suspendo o trâmite dos vertentes autos até o deslinde do incidente 

de desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsão do 

artigo 134, § 3º, do CPC.Por fim, promova a Secretaria deste Juízo o 

integral cumprimento da decisão proferida às fls. 642/642-vº. 

Cumpra-se.Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de outubro de 2018.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256331 Nr: 209-26.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Sudoeste-MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vaneli Pires Garcia de Oliveira, Argemiro 

Garcia de Oliveira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do Mandado de Intimação. 

Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) 

no banner emissão de guias, de acordo com o provimento 07/2017. 

Enviando o comprovante de deposito para posterior cumprimento do 

mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 

horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259189 Nr: 1516-15.2018.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ortega Tomé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wescley Barros Ortega Tomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar acerca dos 

documentos juntados de fls.35/39, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 180954 Nr: 1157-41.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marassi Distribuidora de Alimentos Ltda

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

OAB:MT/22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 175855 Nr: 252-36.2013.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz da Silva Benitez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jardel Mendonça Santana - 

Defensor Público Substituto - OAB:, Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 179192 Nr: 854-27.2013.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genisaldo Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 176090 Nr: 302-62.2013.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Alves Nunes, JINB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange Helena Sversuth - 

OAB:7807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para se manifestar nos autos, uma vez que 

fluiu o prazo de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 28091 Nr: 1970-78.2007.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Alves dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para fornecer o atual e correto 

endereço do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245398 Nr: 755-18.2017.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Moreira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magno J. Silva - OAB:19135, 

Niwmar Serpa - OAB:19703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 282, cujo teor 

transcrevo:"Intime-se o inventariante para que promova a citação dos 

herdeiros faltantes, a saber, Dailde de Souza Cruz e Jusialdo de Souza, 

em 30 (trinta) dias.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 25 de outubro 2018. 

Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243824 Nr: 4833-89.2016.811.0011

 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): Gerson Clementino da Silva Junior, GERSON 

CLEMENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Juarez Romeiro Zaim 

- OAB:4656

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 136, cujo teor 

transcrevo:"Defiro pedido postulado à fl. 135, deste modo concedo a 

dilação do prazo de 10(dez) dias para o exequente manifestar-se acerca 

do cálculo. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 19 de outubro de 2018.Edna 

Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 197974 Nr: 4103-83.2013.811.0011

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeir Mendes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 Intimar o advogado do requerido para informar o atual e correto endereço 

do requerido Adeir Mendes Ribeiro,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 157477 Nr: 2500-09.2012.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franneylaine de Cena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Teixeira Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora, para que em atenção a petição de fls. 

261, se manifeste nos autos a fim de esclarecer quem é o titular da conta 

bancária informada às fls. 261, bem como em qual conta deverá ser 

depositado os valores referentes a parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 157016 Nr: 1265-07.2012.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusdete José Machado

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 383 de 621



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de expedir a Requisição de Pequeno Valor em nome 

da parte autora, tendo em vista a seguinte mensagem "O Beneficiário 

Deusdete Jose Machado está com situação cadastral irregular na Receita 

Federal do Brasil. A requisição não poderá ser salva, conforme 

documento em anexo. Em razão disso impulsino para intimar o advogado 

da parte autora paa que se manifeste nos autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 262959 Nr: 3111-49.2018.811.0011

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO COM. DESENVOLVIMENTISTA SONHO 

AZUL, VALDECI SOUZA SANTA RITA, LAURINDO DE SOUZA PORTO, 

João Teixeira da Rocha, ANTONIO CARLOS FANELI, Cícero Donizete Alda, 

MARIO CORDEIRO DOS SANTOS, EDVALDO SOARES DE ARAUJO, 

ANTONIO IVO LEITE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A

 Intimar o advogado do Embargado sobre a sentença de fls. 13/14, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos contidos na petição inicial e, por consectário, EXTINGO o presente 

feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. 

Condeno os embargantes ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, cujo 

valor fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do processo principal 

em apenso, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Transitada em julgado, 

junte-se cópia desta sentença aos autos principais, após, arquivem-se 

com as anotações e baixas de estilo. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 22 de outubro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-63.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o teor da certidão de id nº 16113749, donde ressai a 

inércia da requerente, e, que a demandada se limitou a demonstrar o 

cumprimento da obrigação, remetam-se os autos AO ARQUIVO. 

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: 8009999-97.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS LIBERATTI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZILDA APARECIDA MOSTACHIO MARTIN OAB - PR0033074A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 16048928, de modo que SUSPENDO 

derradeiramente o presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Com o 

transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE a requerente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrendo o prazo in 

albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 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: 8010142-86.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOFAIXA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDRE NATALINO MAZZARINI XAVIEIR (TERCEIRO INTERESSADO)

EDVALDO LEONEL CAETANO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, devidamente 

intimada para apresentação de endereço das testemunhas, quedou-se 

inerte, pelo que REPUTO preclusa a produção da referida prova. Dessa 

forma, encaminhem-se os autos à Juíza Leiga para elaboração do projeto 

de sentença. Após, 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: 8010084-15.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EMILSON GASTALDI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o teor da certidão de id nº 16142910, donde ressai a 

inéria da requerente, remetam-se os autos AO ARQUIVO. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000229-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO RODRIGUES DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando que o Sr. Maurílio Rodrigues de Matos é servidor 

atuante na Terceira Vara desta Comarca, e, devido às atividades 

judicantes desenvolvidas por esta magistrada foi construída uma 

proximidade, uma vez que anteriormente era servidor da Primeira Vara. 

Consequentemente, nos termos do artigo 145, inciso I, do Código de 

Processo Civil, esta magistrada tornou-se suspeita para a condução do 

presente feito. Por tais razões, DETERMINO a remessa dos autos ao 

próximo substituto legal constante na escala automática de substituição, 

prevista no Provimento n.º 02/2015/CM do Conselho da Magistratura. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 29 de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000531-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA FRANCISCA BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 16150910, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 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: 8010397-15.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ OAB - MT0004440A 

(ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BGM PRESTADORA DE SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(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, 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: 1001258-85.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA TAMIRES 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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

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, 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: 1001292-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GUIMARAES (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)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que o comprovante de 

residência incrustado nos autos data de 01/2018, encontrando-se 

totalmente desatualizado. 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, 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: 1001452-85.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE DE SOUZA FRETEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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, 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: 1001516-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON BARBOZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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, 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: 1000377-45.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS NASCIMENTO VALENTIM (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO(A))

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição de id nº 12886038 em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Incontinenti, considerando o teor do 

peticionado no ID 15323900, INTIME-SE a requerida para cumprir o 

acordado, sob pena de incidência das disposições do art.523, §1º, do 

CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010013-81.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENN CHRISTOFFER SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 16003559, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000231-04.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE DA SILVA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(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))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 15878264, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 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: 8010631-89.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA SILVA (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:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (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: 8010605-91.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (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, 29 de outubro de 
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2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-74.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR POICHE (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))

 

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: 1000346-25.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IZABETE HELENA COFANI COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA OAB - GO41399 (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: 1000286-52.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA VELOSO 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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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: 8010009-73.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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: 1000763-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição de id nº 15883664 em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Tendo em vista a presente 

transação, DETERMINO seja expedida missiva para ser dada baixa na 

constrição levada a efeito no veículo apontado. Sem custas. P.R.I.C. 

Certifique-se o trânsito em julgado, e após, 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: 8010397-10.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA SOUSA DELMONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(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: 8010293-52.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE MARCONDES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETULLIO PARK HOTEL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (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 
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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: 1000247-55.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU DE CAMPOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(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: 8010068-95.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DE OLIVEIRA CAPELLETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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: 8010133-90.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APPOLARI INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

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, 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: 1000194-74.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (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: 8010585-03.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NAGILA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (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: 8010095-44.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LOCAMAIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTINA BELOLI MARTINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (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: 8010251-66.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS FERREIRA DOS SANTOS (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))

 

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 
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Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-06.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sebastiana Cirinete (REQUERIDO)

SEBASTIANA SERINER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (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: 8010598-02.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GREIPSON KENED DA COSTA QUEIROZ (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:

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, 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: 1000028-42.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TALITIANE KATYLEN GARCIA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO(A))

HANNA KAGIZA POMAR NOGUEIRA OAB - MT19103/O (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))

 

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: 8010671-71.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (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: 1000176-53.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(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: 8010047-22.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMAR DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA S.A (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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: 8010021-87.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO CORREA 01986609103 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (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: 8010710-10.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO ISIDORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOFOR PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(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: 8010632-74.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA SILVA (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:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (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: 1001538-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SINEIA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (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, 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: 1000401-73.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROSSI JUNIOR (REQUERENTE)

BRUNO RODRIGO DE SOUZA (REQUERENTE)

REGINALDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Ante a apresentação de contestação e impugnação aos autos, 

DETERMINO a intimação das partes para que informem se tem provas que 

pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 

9.099/95. Com o transcurso do prazo, remetam-se os autos à Juíza Leiga 

para designação de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000229-34.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MENDES PEREIRA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 16034623, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000070-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA GIMENEZ (EXEQUENTE)

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:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 15918208, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 
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requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000071-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINA DE JESUS DE ARRUDA (EXEQUENTE)

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:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 15917280, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010087-04.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR SOARES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (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))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 15910214, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010031-34.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LOOK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 15910206, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de outubro de 2018. (assinado 
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digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000150-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIME APARECIDA DA COSTA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (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))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 15939303, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010027-94.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIA SALUSTIANA BENEDITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRILO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELIO SOARES DE QUEIROZ OAB - MT0008470A-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 15943395, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 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: 8010039-11.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SALUSTIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. INTIME-SE a exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acoste aos autos o cálculo atualizado da dívida, com as deduções dos 

valores pagos pela executada, sob pena de indeferimento do 

prosseguimento da execução. Com ou sem manifestação, faça o feito 

concluso, certificando nos autos eventual desídia da parte. 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: 8010059-07.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. SERPA - COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ OAB - MT0004440A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Os autos vieram conclusos diante do pedido da exequente para 

efetivação de penhora do salário do executado. Pois bem. Nos termos do 

art. 833, IV do CPC/15, antigo art. 649, IV do CPC/73, são impenhoráveis 

“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, 

os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, 

bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador 

autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”. Com 

o olhar volvido ao dispositivo legal encimado, vislumbra-se a 

impossibilidade de efetivação de penhora de salário, conquanto esteja 

enquadrado no rol estabelecido acima como bens impenhoráveis. Não 

obstante, com o passar do tempo o STJ vem entendendo que tal 

impenhorabilidade poderá ser relativizada nos casos de execução de 

verbas que detenham caráter alimentar, excepcionando-se a vedação 

disposta no art. 833, IV, do CPC. In verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. VERBA ALIMENTAR. 

EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência desta 

Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter 

absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre 

outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado 

pelo § 2º do art. 649 do CPC de 1973 (atual art. 833, § 2º, do CPC de 

2015), quando se tratar de penhora para pagamento de prestações 
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alimentícias" (AgInt no AREsp 1.107.619/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). 2. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1209653/SP, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 28/08/2018)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 

DO CPC/1973. DEMONSTRAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL DO PONTO EM 

QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO CAIU EM VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 

SÚMULA 211/STJ. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 

OFENSA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. INATACADO. 

SÚMULA 283/STF. VENCIMENTOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. 

IMPENHORABILIDADE. CARÁTER RELATIVO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO 

CONCRETO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 

INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS EM 

COMPARAÇÃO. PENHORA DE 30% SOBRE CONTA-SALÁRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. EXCEÇÃO PARA A PARTE 

REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 

RAZÃO DE SUA NATUREZA ALIMENTAR. PRECEDENTES. AGRAVO 

INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Considera-se deficiente a fundamentação do 

recurso especial que alega violação do art. 535 do CPC, a teor da Súmula 

284 do STF, quando não demonstrado, clara e objetivamente, qual o ponto 

omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido 

sanado no julgamento dos embargos de declaração. 2. Não há falar em 

negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação 

deficiente, se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão 

solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende 

cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A 

ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial 

impede o conhecimento do apelo nobre (Súmula 211/STJ). 4. Não há 

impropriedade em afirmar a falta de prequestionamento e afastar a 

indicação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, haja vista que o julgado 

pode estar devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a 

causa à luz dos preceitos jurídicos suscitados pelo recorrente, pois, como 

consabido, não está o julgador a tal obrigado. Precedentes. 5. A ausência 

de impugnação, na petição de recurso especial, de tema essencial e 

autônomo do acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento do mérito 

recursal, ante o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso 

extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um 

fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 6. A natureza 

alimentar dos vencimentos e sua impenhorabilidade pode sofrer mitigação 

diante das circunstâncias do caso concreto, a fim de evitar que o devedor 

contumaz siga frustrando o credor. 7. Divergência jurisprudencial não 

demonstrada, em face da inexistência de similitude fático-jurídica entre o v. 

acórdão estadual e os paradigmas. 8. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido de ser inviável a penhora de vencimentos, nos 

termos do art. 649, IV, do CPC/1973, ressalvada a hipótese de penhora de 

verbas remuneratórias com o objetivo de adimplir crédito relativo a 

honorários advocatícios, tendo em vista sua natureza alimentar. 

Precedentes. 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 676.781/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018)” “AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE, DADA A 

NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA EXECUTADA. HONORÁRIOS DE 

ADVOGADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2º, DO CPC/1973. SÚMULA 

83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O caráter absoluto da 

impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras 

verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2º 

do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de 

prestações alimentícias" (REsp 1.365.469/MG, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/6/2013). 2. Os honorários 

advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, 

sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu 

pagamento. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (AgInt no REsp 1733837/RS, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018)” Analisando o 

objeto da presente execução, verifico que a verba ora executada não tem 

característica de verba alimentar, não sendo aplicável ao caso a exceção 

acima explanada. Portanto, INDEFIRO o pedido de penhora do salário do 

executado. Dessa feita, DETERMINO a intimação do exequente para que 

se utilizando dos meios cabíveis diligencie de modo a localizar bens 

passíveis de penhora, comprovando nos autos documentalmente, ou 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Após, 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: 8010269-92.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA DA SILVA ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o teor do extrato de id nº 16040573, DETERMINO a 

intimação do exequente para que se utilizando dos meios cabíveis 

diligencie de modo a localizar bens passíveis de penhora, comprovando 

nos autos documentalmente, ou requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95. Após, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000139-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DA ROCHA FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (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))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 15633278, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000289-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (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))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 15632876, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000259-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVAIR DAMACENA BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (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))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 15634718, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000316-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LACERDA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (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))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 15634447, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 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: 1000423-34.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIETA SANTOS DA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição de id nº 12094020 em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o 

trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 
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estilo. 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: 8010572-04.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JESUS GRACIANO (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:

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. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição de id nº 12198315 em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o 

trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010158-74.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E. BALDIM PINHAL CORRETORA DE SEGUROS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (EXECUTADO)

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ PAES DE ALMEIDA OAB - SP0169564A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. O executado apresentou “Exceção de Pré-Executividade”. Como 

bem vem entendendo o E.STJ, mister a oitiva da parte contrária antes de 

julgar a objeção, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO DO 

INCIDENTE, SEM A OITIVA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. É obrigatório o contraditório em 

sede de exceção de pré-executividade, razão pela qual não é possível 

que o juízo da execução acolha a exceção sem a prévia oitiva do 

exequente, ainda que suscitada matéria cognoscível de ofício. 2. Recurso 

especial não provido. (REsp 1279659/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 27/10/2011)” 

Dessa forma, INTIME-SE a exequente para se manifestar acerca da 

objeção de pré-executividade, no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me 

os autos CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de 

outubro 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010403-17.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUVALDO JORGE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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, 29 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000284-82.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA GRACIELLE DA SILVA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 16150231, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 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: 8010575-56.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CIRIO PROCOPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 395 de 621



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: 1000213-80.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARTINS DE SOUZA (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))

 

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: 8010221-36.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENE VIEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ OAB - MT0004440A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

AR SUDESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA OAB - GO0036921A (ADVOGADO(A))

RUTIANE LEMOS DE OLIVEIRA OAB - GO0036080A (ADVOGADO(A))

RICARDO LEMOS GONCALVES OAB - PR0055730A (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (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: 1000292-59.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR POICHE (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))

 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010141-67.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-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: 1000418-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA SMIGURA DE JESUS (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 

16142423), 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: 1000392-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PERUCHI (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 

16142424), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 
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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: 1000419-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTINA DA SILVA (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:

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 

16142428), 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: 1000420-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTINA 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 

16142431), 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: 1000421-30.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE SOUZA AGUIAR (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))

 

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 

16142436), 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000604-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (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 

16142892), 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: 1000608-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NERES CRISTINA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos todos os 

documentos necessários para o prosseguimento do feito. Assim, 

considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se silente (id nº 

16142895), 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: 1000623-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE DA CONCEICAO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (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 

16142899), 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 
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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: 1000626-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE CARDOSO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (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 

16142901), 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: 1000627-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE CARDOSO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (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 

16142906), 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: 1000628-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE CARDOSO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (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 

16142908), 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: 1001089-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (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 

15472387), 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, 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: 8010625-82.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR RODRIGUES DE SOUZA (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Ante 

a informação de id nº 15943796, 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, 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: 1000153-73.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DYEINE LORRAYNE DIAS PAIXAO (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-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 
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Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 29 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010650-95.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR WILLIAN DE FREITAS (EXEQUENTE)

CIELEN SULAINE DE PAULA MATIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VIANA FRAIBERG OAB - MT0019833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIZA BORGES BERNARDES (EXECUTADO)

 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se 

silente (id. n.º 16171422), diante da ausência de bens passíveis de 

penhora em nome do executado, a extinção do feito é medida que se 

impõe, nos termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95. Vejamos: “Art. 53. A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Acerca do encimado, já se 

julgou: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA CÍVEL. EXEQUENTE INTIMADO POR PUBLICAÇÃO. INÉRCIA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 53, § 4º, DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - ART. 51, § 1º. LEI N. 9.099/1995. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 267, III, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA.1. O PROCESSO NOS JUIZADOS ESPECIAIS É 

INFORMADO PELOS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, 

ORALIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - PRINCÍPIOS DECORRENTES DA 

GARANTIA DA CELERIDADE PROCESSUAL EXPRESSA NO ART. 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 2. A LEI Nº 9.099/1995, EM 

SEU ARTIGO 53, § 4º, DETERMINA QUE, NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR 

OU INEXISTINDO BENS PENHORÁVEIS, O PROCESSO SERÁ 

IMEDIATAMENTE EXTINTO, DEVOLVENDO-SE OS DOCUMENTOS AO 

AUTOR. 3. O ART. 51, § 1º, POR SUA VEZ, DISPÕE QUE A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO INDEPENDERÁ, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. ASSIM, EM RAZÃO DO 

REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI Nº 9.099/1995, NÃO SE APLICA O ART. 

267, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SENDO DESNECESSÁRIA A 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQÜENTE. 4. FORTE NESSAS RAZÕES 

CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. 

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS OU HONORÁRIOS, À AUSÊNCIA DE 

CONTRARRAZÕES. DECISÃO PROFERIDA CONFORME REGRA DO 

ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95.( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado 

Especial : ACJ 20111010014165 DF 0001416-21.2011.8.07.0010, Orgão 

Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Publicação Publicado no DJE : 16/08/2013 . Pág.: 250, Julgamento 6 de 

Agosto de 2013, Relator JOÃO FISCHER)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo de execução, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. SEM 

custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000545-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ILSE BEHM STROLISCHEIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000545-13.2018.8.11.0011. AUTOR(A): ILSE BEHM STROLISCHEIM RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de “Ação de Obrigação de 

Fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa” proposta pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de ILSE BEHM 

STROLISCHEIM, contra o Estado de Mato Grosso, ambos qualificados, com 

o fito de receber o medicamento ARIMIDEX, pelo prazo do tratamento, qual 

seja, 05 (cinco) anos. Aduz na inicial que o requerente é portador de 

CID-10 C50.9, necessitando, assim, da utilização de medicamentos de alto 

custo. Ocorre que alega não deter condições financeiras para custear o 

referido medicamento e o Município não tem disponível. A inicial veio 

instruída com documentos que atestam o quadro clínico da autora, bem 

como a sua hipossuficiência. Em decisão de ID 13243911, fora 

determinada a remessa dos autos ao NAT para parecer técnico, o qual 

fora acostado em ID 13319200. Decisão de ID 13341941 indeferiu a tutela 

de urgência. Contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso em ID 

13924335. Impugnação à Contestação apresentada em ID 15613139. 

Decisão de ID 15874353 fora determinada intimação do Hospital do Câncer 

de Mato Grosso para justificar o porquê do não fornecimento do fármaco 

pleiteado nestes autos. Em ID 16115298 o hospital informou que referido 

fármaco não faz parte do rol de medicamentos da Rename (Relação de 

Medicamentos Essenciais) não há obrigatoriedade no fornecimento dos 

medicamentos para os pacientes pelo simples fato de ter tais 

credenciamentos, cabendo isto Poder Público e que referida instituição 

não é fornecedora de fármacos. Os autos vieram conclusos. EIS O BREVE 

RELATO. 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;”. 

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado e responsabilidade 

da unidade CACON/UNACON a qual a parte autora encontra-se 

cadastrada, sem razão o requerido, eis que, como bem asseverado pela 

própria entidade hospitalar, eles não são fornecedores de medicamentos, 

tampouco o fármaco pleiteado encontra-se na relação de Medicamentos 

Essenciais. Portanto, REJEITO referida preliminar. Em não havendo outras 

preliminares e/ou prejudiciais, passo ao mérito da causa. Pois bem, à 

análise do pleito exordial se impõe que traga à colação alguns dispositivos 

constitucionais, in verbis: “Art.1º. A República Federativa do Brasil, 

formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: (...)III - a dignidade da pessoa humana;” “Art. 5° - 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, á igualdade, à segurança, e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) § 1° - As normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata.”. “Art. 6° - São direitos 

sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 

a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição.” “Art. 194 – A 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo 

único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei organizar a seguridade 

social, com base nos seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura 

e do atendimento;” “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” “Art. 197 – São de relevância pública as ações e serviços 

de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado.” (negritos acrescidos). Dos dispositivos supra, 

depreende-se que o direito à vida e, por conseguinte, à saúde, deteve do 

constituinte tratamento prioritário posto integrar o mínimo existencial, as 

necessidades básicas, sem os quais a dignidade humana se queda 

comprometida. Daí, que princípios nortes da seguridade social, mais 

especificamente da saúde, como o da universalidade da cobertura e do 

atendimento, devem ser observados, sobretudo, pelo Poder Público, sendo 

infrutífera a tese do caráter programático das normas sociais e ausência 

de solidariedade entre os entes. Aliás, é esse o entendimento do egrégio 

Supremo Tribunal Federal, in verbis: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, 
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DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

1.A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos 

demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 

323 do RISTF). 2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, 

não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das 

questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. 

Deveras, entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo 

que o fornecimento de fraldas descartáveis à ora recorrida seria, ou não, 

imprescindível à sua saúde, ensejaria o reexame do contexto 

fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, 

a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, 

verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 

4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÕES 

CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. 

FORNECIMENTO FRALDAS DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MUNICÍPIO E DO ESTADO. DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. 

Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, 

prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas 

geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não 

pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, 

desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da 

saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os 

atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando 

desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do 

Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à 

saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento 

médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para 

adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar 

com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos 

imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo 

regimental a que se negaprovimento. (RE 668724 AgR, Relator(a): Min. 

LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-095 DIVULG 15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) (negritos acrescidos). 

Com efeito, a omissão da demandada é evidente, pois, como bem se 

observa, não adotou as providências previstas no ordenamento jurídico 

brasileiro, tendo alegado apenas ser procedimento padrão da empresa 

não disponibilizar as passagens em qualquer tipo de veículo ou data. Digo 

isso, com supedâneo no disposto no artigo 230, §2º, da Constituição 

Federal de 1988, bem como no art. 39 e seguintes do Estatuto do Idoso. 

Vejamos os referidos dispositivos legais: “Art. 230. A família, a sociedade 

e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 

participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 

garantindo-lhes o direito à vida. (...) § 2º Aos maiores de sessenta e cinco 

anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.” “Art. 

39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a 

gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, 

exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados 

paralelamente aos serviços regulares. § 1o Para ter acesso à gratuidade, 

basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova 

de sua idade. § 2o Nos veículos de transporte coletivo de que trata este 

artigo, serão reservados 10% (dez por cento) dos assentos para os 

idosos, devidamente identificados com a placa de reservado 

preferencialmente para idosos. § 3o No caso das pessoas compreendidas 

na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, ficará a 

critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da 

gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo. Art. 

40. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos 

termos da legislação específica: (Regulamento) (Vide Decreto nº 5.934, de 

2006) I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos 

com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos; II – desconto de 

50% (cinqüenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os 

idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 

(dois) salários-mínimos. Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes 

definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos 

previstos nos incisos I e II. Art. 41. É assegurada a reserva, para os 

idosos, nos termos da lei local, de 5% (cinco por cento) das vagas nos 

estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas 

de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. Art. 42. São 

asseguradas a prioridade e a segurança do idoso nos procedimentos de 

embarque e desembarque nos veículos do sistema de transporte coletivo.” 

Registre-se que, como se não bastasse à proteção constitucional, o direito 

social à saúde encontra sustentáculo também na Lei 8080/90, que, em seu 

art.2º, atribui ao Estado, isto é, a todos os entes federados a se: União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, a obrigação de providenciar as 

condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, senão 

vejamos: “Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. § 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 

formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 

redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento 

de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e 

aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”. 

Corroborando o raciocínio supra exposto, mister transcrever o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) O direito à percepção 

de tais medicamentos decorre de garantias previstas na Constituição 

Federal, que vela pelo direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), 

competindo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios o seu cuidado 

(art. 23, inciso II), bem como a organização da seguridade social, 

garantindo a “universalidade da cobertura e do atendimento”.(art. 194, 

parágrafo único, I) . (...)” A tese que também inexitosa é a da reserva do 

possível segundo a qual seria inadmissível ao Poder Público criar 

despesas fora do orçamento. Ora, ao tentar sopesar o direito à saúde ou 

à vida com um direito patrimonial do Estado, obviamente que este 

sucumbirá em razão de aqueles serem bens de primeira grandeza. 

Destarte, cabe ao Poder Público, qualquer que seja o ente da federação, 

organizar suas finanças, dentro das diretrizes legais, a fim de possibilitar 

a prestação de ações e serviços públicos de saúde, atendendo de forma 

adequada às necessidades da população. Em todo caso, mesmo que os 

Entes Públicos comprovassem o esvaziamento de seus recursos, ainda 

assim persistiria a obrigação de prestação do serviço de saúde, haja vista 

que o valor vida se encontra em patamar superior ao interesse econômico 

destes, conforme já se posicionou o STF: “Entre proteger a inviolabilidade 

do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5, caput), 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 impõe ao julgador uma só e possível opção: 

o respeito indeclinável à vida" (PETMC 1246/SC, rel. Min. CELSO DE 

MELLO, em 31.1.1997). Vale registrar que nesse campo nem mesmo o 

sempre invocado “princípio da reserva do possível” pode ser aplicado. 

Afinal, conforme o entendimento do TJ/RS, “as doutrinas de resistência à 

justiciabilidade dos direitos sociais da afronta ao princípio da separação 

dos poderes, inexistência de previsão orçamentária e reserva do possível 

não têm lugar quando em pauta direito fundamental que se relaciona 

intimamente com o princípio da dignidade da pessoa humana e insere-se 

no padrão hermenêutico do mínimo existencial, como o direito à saúde (...)” 

(Apelação e Reexame Necessário nº 70010981355, 7ª Câmara Cível, 

TJ/RS, Relator: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA GIORGIS, Julgado em 

15/06/2005), salvo, obviamente, situações excepcionais não verificadas 

no caso judicializado. Assim, é preciso reiterar o que já foi dito, no sentido 

de que o direito social, dentre os direitos fundamentais, é notável pela 

finalidade de realizar a justiça distributiva, de sorte que aquele que 

originariamente não teria condições de usufruir os direitos fundamentais 

alcançaria nos direitos sociais, elencados na Constituição Federal, o meio 

para se igualar aos demais, com o desenvolvimento de uma vida digna. 

Afinal, pertencentes à segunda geração dos direitos fundamentais, visam 

nada mais nada menos que a igualdade entre os homens. Em suma, o 

cidadão não pode ter obstaculizado o seu direito constitucional à saúde 

por questões de ordem orçamentária, essa questão estranha ao 

administrado que paga seus impostos. Assim, diante da obrigação de 

fazer, imposta pela Constituição, e que está sendo preciso esta demanda 

para re-determinar o cumprimento daquele comando originário, o modo 

como o demandado cumprirá a norma constitucional é matéria afeta ao 

próprio Executivo, que nada tem que ver com o beneficiário. O que não se 

pode aceitar é que problemas internos do Poder Executivo (em sentido 

genérico, abrangendo todos os entes da Federação) dificultem ou mesmo 

inviabilizem aquela obrigação. No que tange à alegação do descabimento 

de multa cominatória em face da Fazenda Pública, em diversos julgados, o 

e.TJMT já se manifestou acerca do cabimento: EMENTA: MANDADO DE 

SEGURANÇA. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. REJEITADA. PROBLEMAS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 
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MEDICAMENTOS. DEVER CONSTITUCIONAL. MEDICAMENTO NÃO 

INCLUSO NO PROTOCOLO CLÍNICO. ATENDIMENTO CONCEDIDO. MULTA 

DIÁRIA (ASTREINTE) EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILDIADE. 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Quando o impetrante instrui o seu Mandado 

de Segurança com provas documentais pré-constituidas para evidenciar a 

lesão de seu direito liquido e certo, não há inadequação da via eleita. 2. A 

Constituição Federal assegura a todos os cidadãos atendimento integral 

aos serviços públicos de saúde, por ser este um dos direitos 

fundamentais que objetivam garantir a dignidade da pessoa humana (TJMT 

– Apelação Cível nº 86709/2010 e 54184/2009). 3. O poder público tem o 

dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. 4. A CF ao assegurar a todos os cidadãos o direito à 

saúde (art. 196 da CF), impõe ao Estado o cumprimento de obrigações 

com este objetivo, não sendo admissível que o atendimento seja 

condicionado as formalidades e burocracias previstas nos Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. (TJMT - Apelação/Reexame Necessário 

nº 15466/2010) 5. É possível o juiz, ex officio ou por meio de requerimento 

da parte, fixar multa diária cominatória contra a Fazenda Pública, quando 

esta descumpre obrigação de fazer reconhecida pelo Poder Judiciário. 

(STJ REsp 1064009/SC e 1163524/SC) (TJMT - TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO-MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 54420/2011 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 

1º-09-2011) (negritos acrescidos). Entretanto, em recentes julgados, o 

e.TJMT, seguindo o entendimento mais atual do STJ, embora reconheça a 

possibilidade de fixação de multa cominatória, com o que esta Magistrada 

de base concorda, deixo de aplicar a referida multa, eis que o bloqueio de 

valores, in casu, revela-se mais indicado. Nesse sentido: RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PACIENTE IDOSO 

COM NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS - 

ATENDIMENTO DA PRETENSÃO POR UM DOS RÉUS NO CURSO DA LIDE - 

ACOLHIMENTO DO PEDIDO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINARES 

DE ILEGITMIDADE PASSIVA E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE 

PROCESSUAL ANALISADAS COM O MÉRITO E REJEITADAS. MULTA 

COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DO MEIO COERCITIVO PELA 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO JUDICIAL. RECURSOS PARCIALMENTE 

PROVIDOS. "Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. 

Direito à saúde. Dever do Estado. Solidariedade entre os entes 

federativos. Precedentes. 1. Incumbe ao Estado, em todas as suas 

esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 

196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante 

entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os 

entes da Federação. 2. Agravo regimental não provido". (RE 756149 AgR, 

Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17/12/2013, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2014 PUBLIC 

18-02-2014). Se no curso da lide o réu atende à pretensão deduzida em 

juízo, ocorre a situação prevista no art. 269, II, do CPC. - Tendo os réus, 

ademais, dado causa à propositura da demanda, devem responder pelos 

encargos sucumbenciais. Precedentes. (...)" (REsp 480.710/ES, Rel. 

Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2005, DJ 

13/06/2005, p. 309 Como a norma do § 5º, do art. 461, do CPC, confere ao 

juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser 

mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e 

efetivos, como a possibilidade de bloqueio on line do valor correspondente 

à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o 

cumprimento da obrigação. “O bloqueio de valores na conta corrente do 

Estado, embora possa parecer mais rigoroso, apresenta-se como medida 

menos onerosa do que a imposição da multa diária. (...)” (REsp 

868.038/RS; Rel. Min. Eliana Calmon; 2ª. T.; Julg. 27/05/2008, DJe 

12/06/2008, in www.stj.jus.br) (Ap, 2646/2014, DESA.NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/04/2014, Data da publicação no DJE 28/04/2014) REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO – DEVER DO ESTADO – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA 

MAIOR - MULTA COMINATÓRIA – EXCLUSÃO – EXISTÊNCIA DE MEDIDA 

MAIS EFICAZ – RECURSO PROVIDO. É inconteste o dever do Estado de 

promover atos indispensáveis à concretização do direito à saúde do 

cidadão. A fixação de multa pecuniária é desnecessária ante a existência 

de meios coercitivos mais eficazes na consecução da tutela pretendida, 

devendo ser substituída pelo bloqueio on-line. (Apelação / Reexame 

Necessário , 25257/2013, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no 

DJE 17/03/2014). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

exordial para condenar o Estado de Mato Grosso a fornecer o 

medicamento ARIMIDEX, no prazo de 72h (setenta e duas horas), à 

requerente ILSE BEHM STROLISCHEIM, sob pena de bloqueio de valores. 

DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Registre-se que, 

nos termos do art.12, do Provimento nº 02/2015 – CGJ, por se cuidar de 

prestação continuada, é necessária a renovação periódica do relatório 

médico, no prazo de 06 (seis) meses, sob pena de arquivamento do feito. 

No mais, intime-se a autora para que providencie mais um orçamento, 

totalizando os 03 (três) orçamentos, referentes ao medicamento pleiteado 

para a realização de sequestro de valores das contas bancárias do 

requerido, o caso de descumprimento da ordem judicial. ISENTO o réu do 

pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de 

condenar o requerido em honorários advocatícios, por adotar uma melhor 

interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJ/MT. 

Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme o artigo 496,§ 4º, 

do CPC. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. P.R.I.C. 

Mirassol D’Oeste-MT, 29 de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001595-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA APARECIDA CONTARDI BENITEZ (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. Tendo em vista que o MPE conseguira obter orçamentos para 

internação da requerente em id nº 16231030, DETERMINO que se cumpra 

a decisão de id nº 16181714, no que se refere ao bloqueio de verbas do 

requerido, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), imediatamente. 

Após o bloqueio e vinculação à Conta Única do Poder Judiciário, OFICIE-SE 

o estabelecimento médico em que se realizará o procedimento cirúrgico 

vindicado para que em 48 (quarenta e oito) horas apresente dados 

bancários e documento comprobatório para transferência dos valores. 

Empós, proceda-se à liberação, comunicando ao hospital e à autora para 

as providencias cabíveis, em 05 (cinco) dias, de tudo comprovando nos 

autos. Na mesma oportunidade, advirta-se o referido estabelecimento do 

dever de colacionar a nota fiscal correspondente, em até 05 (cinco) dias 

da realização da cirurgia ou eventual não realização – caso em que 

deverá devolver o valor corrigido pelos índices oficiais -, sob pena de 

responsabilização. Outrossim, tendo em vista que não consta dos autos 

efetiva citação da requerida ou eventual apresentação de contestação, 

ACOLHO o pleito do parquet para aditamento da exordial, conforme art. 

329, inciso I, do CPC, razão porque DETERMINO seja incluído do polo 

passivo o Município de Mirassol D’oeste/MT, com sua consequente citação 

para responder à lide. Ademais, INTIME-SE o Hospital São Luiz e a 

Secretária de Saúde Municipal de Mirassol D’oeste/MT, para que 

providenciem o transporte necessário à transferência da autora para o 

Hospital Santa Rosa, na cidade de Cuiabá/MT, sob pena de crime de 

desobediência. CUMPRA-SE com urgência, se utilizando dos meios mais 

céleres. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 30 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: 8010627-52.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESILDO BATISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

LORENA PAULA BATISTA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 15095082 considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 
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elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 4.451,76 (quatro mil, quatrocentos e 

cinquenta e um reais e setenta e seis centavos), observando CPF/CNPJ n° 

10.874.547/0001-70, 306.496.778-97, JUNTANDO-SE aos autos cópia da 

operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE 

PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia 

indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada 

acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que 

poderá se manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 04 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010238-67.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO COLETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 15686437 considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 4.404,35 (quatro mil, quatrocentos e quatro 

reais e trinta e cinco centavos), observando CPF/CNPJ n° 

19.133.012/0001-12, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) 

Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 11 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000057-92.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

D F V BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

DORACI COSTA NUNES FILHO OAB - 033.477.521-39 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO(A))

NELSON JOSE DAHER CORNETTA OAB - SP0045105A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 11768900 considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 10.057,26 (dez mil, cinquenta e sete reais e 

vinte e seis centavos), observando CPF/CNPJ n° 03.895.045/0001-60, 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, 

que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema 

BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, 

após, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online, para os fins 

do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º 

do referido artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente 

decisão, se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira 

correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o 

montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo 

BACENJUD. (V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam 

os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, 

§2º, do Provimento4/07 – CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 11 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010447-07.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IANE SOALHEIRO AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN MARIA LUPERINI (REQUERIDO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 14945607 considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 12.222,35 (doze mil, duzentos e vinte e dois 

reais e trinta e cinco centavos), observando CPF/CNPJ n° 017.608.171-20, 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, 

que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema 

BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, 

após, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online, para os fins 

do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º 

do referido artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente 

decisão, se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira 

correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o 

montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo 

BACENJUD. (V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam 

os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, 

§2º, do Provimento4/07 – CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 10 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000167-91.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANE OLIVEIRA COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (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))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 14752274 considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 109.607,67 (cento e nove mil, seiscentos e 

sete reais e sessenta e sete centavos), observando CPF/CNPJ n° 

02.558.157/0027-00, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) 

Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010430-68.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MIRASSOL PALACE HOTEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO NUNES DUARTE (REQUERIDO)

ORDILEI QUEIROS FARIA (REQUERIDO)

JOAO FARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 13496366 considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 15.597,54 (quinze mil, quinhentos e noventa 

e sete reais e cinquenta e quatro centavos), observando CPF/CNPJ n° 

702.223.041-20, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso 

frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo 

emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001673-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELINARA MASSABI LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 

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: 1001674-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELINARA MASSABI LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 

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: 1001675-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DIVINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 

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: 1001676-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DIVINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 
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audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 20 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: 1001679-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(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 

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: 1001683-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZALFA DE FATIMA GRACIANO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME CHAVES QUILLO 09657326907 (REQUERIDO)

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 26 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: 1001245-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CARLOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, conforme bem indicado na certidão 

de id nº 15012450. 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, 30 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000257-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR RODRIGUES CAETANO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (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))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 16171865, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000031-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJUNIO LONGATE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 15925336, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 
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sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000430-26.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILENO PEREIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 15987780, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 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: 1000823-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Na toada da manifestação da executada de id nº 16188741, 

DETERMINO a intimação da exequente para que apresente o(s) original(is) 

da(s) Certidão(ões) de Honorários Advocatícios objeto da presente ação, 

em obediência ao disposto no art. 425, § 2º, do CPC/15. Com a 

apresentação, INTIME-SE a executada para manifestação, no prazo legal. 

Após, 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001250-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Na toada da manifestação da executada de id nº 16189465, 

DETERMINO a intimação da exequente para que apresente o(s) original(is) 

da(s) Certidão(ões) de Honorários Advocatícios objeto da presente ação, 

em obediência ao disposto no art. 425, § 2º, do CPC/15. Com a 

apresentação, INTIME-SE a executada para manifestação, no prazo legal. 

Após, 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001249-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Na toada da manifestação da executada de id nº 16192938, 

DETERMINO a intimação da exequente para que apresente o(s) original(is) 

da(s) Certidão(ões) de Honorários Advocatícios objeto da presente ação, 

em obediência ao disposto no art. 425, § 2º, do CPC/15. Com a 

apresentação, INTIME-SE a executada para manifestação, no prazo legal. 

Após, 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: 8010089-37.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA LUIZA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT0007963A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o teor da certidão de id nº 16116140, DETERMINO a 

intimação do exequente para que se utilizando dos meios cabíveis 

diligencie de modo a localizar bens passíveis de penhora, comprovando 

nos autos documentalmente, ou requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 30 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: 1000083-90.2017.8.11.0011

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)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando o teor da certidão de id nº 16203711, DETERMINO a 

intimação do exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo também se manifestar quanto ao valor excedente, 

sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 30 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: 8010340-89.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDA GONCALVES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASTELAO SUPERMERCADO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELMO GOES EMERICK OAB - MT10904/O-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. A despeito do pedido formulado pela exequente em id nº 

15185964, a atualização do débito com a apresentação de planilha de 

cálculo é ônus que lhe compete, não podendo este Juízo fazer suas 

vezes, sem qualquer tipo de justificativa a tanto. Assim, INDEFIRO o pedido 

de remessa dos autos á contadoria, razão porque SE INTIME a exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 30 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010226-58.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que já fora 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, 30 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: 8010239-52.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ELIAS VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010239-52.2016.8.11.0011. REQUERENTE: ROGERIO ELIAS VICENTE 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo 

rito da Lei 9.099/95, em que o requerente - ROGERIO ELIAS VICENTE – 

promove em desfavor de OI S.A., sob o fundamento de que possuía uma 

internet de 2Mbps no montante mensal de R$29,90, com pagamento de 

faturas com a linha telefônica em médias de R$77,46 até R$89,29. Aduziu 

que em setembro de 2014 houve uma cobrança no importe de R$ 111,79 

(cento e onze reais e setenta e nove centavos), sendo que ao contatar a 

ré fora informado quanto à migração de plano para 5Mbps e para reduzir 

ao plano inferior deveria pagar o valor de R$100,00 (cem reais). Contudo, 

relatou que não solicitou referido aumento de internet e diante disto, 

procederam à cobranças de R$111,79 (cento e onze reais e setenta e 

nove centavos), referente ao mês de setembro de 2014 e R$118,08 

(cento e dezoito reais e oito centavos), referente ao mês de outubro de 

2014, sendo que nas faturas consta a disponibilidade de 2 Mbps e indica 

que no local não há disponível o serviço de internet em maior velocidade. 

Pleiteia a restituição em dobro do valor em R$146,42 (cento e quarenta e 

seis reais e quarenta e dois centavos) pelo serviço cobrado e não 

disponível e disponibilidade de 5Mbps para a internet do autor, bem como 

indenização por danos morais. Concedida tutela antecipada para imediata 

disponibilização da velocidade de internet ao autor em 5 MB. Citada a ré 

compareceu em audiência de conciliação que restou infrutífera, e 

apresentou contestação. No mérito aduziu pela existência de relação 

jurídica pela contratação de internet em velocidade ativa da velox de 2 MB 

com solicitação de aumento da velocidade máxima para 5 MB, sendo no 

valor de R$113, 84. Indicou débito em nome do autor em R$185,10, 

referente às faturas dos meses 08/2016 e 09/2016. Alegou ausência de 

dano. A autora apresentou impugnação à contestação, rechaçando a tese 

do requerido. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia refere-se 

exclusivamente à falha na prestação de serviços pela ré ao autor, sendo 

certo que não demanda dilações probatórias ou maiores elucubrações, eis 

que todas as provas já estão presentes nos autos; merecendo, portanto, 

ter o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. 

MÉRITO Conforme consta dos autos, o autor solicitou os serviços de 

telefonia fixa adstrito ao serviço de internet com velocidade de 2 Mbps. 

Porém, refere que em setembro de 2014 houve o aumento do valor mensal 

de internet sob o fundamento por parte da ré que disponibilizou maior 

velocidade de internet, qual seja, para 5 Mbps. Ademais, indicou que a 

velocidade não fora aumentada e o valor cobrado. De outra banda, a 

empresa ré fundamenta que o autor solicitou a disponibilidade de maior 

velocidade em sua internet e ficou inadimplente com alguns valores. A ré 

aponta para a solicitação do serviço com apresentação de telas 

sistêmicas mencionando a devida e correta instalação da internet 

conforme o pedido do autor. No entanto, em momento algum houve a 

juntada aos autos do efetivo pedido do autor para a expansão da 

velocidade a fim de comprovar suas alegações, o que é insuficiente ao 

deslinde do feito. Nesse sentido: INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? AUSÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES 

? TELAS DE SISTEMA ? DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM FORÇA 

PROBATÓRIA ? DANO MORAL CARACTERIZADO ? ENUNCIADO 12.15 

DAS TURMAS RECURSAIS DO PARANÁ - VALOR MÓDICO DA 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ? MINORAÇÃO INDEVIDA. Sentença 

confirmada pelos próprios fundamentos. os Juízes da 2ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, 

no sentido do desprovimento do recurso inominad (TJPR - 2Âª Turma 

Recursal - 0000590-91.2013.8.16.0036/0 - SÃ£o JosÃ© dos Pinhais - Rel.: 

FlÃ¡vio Dariva de Resende - - J. 28.11.2014) (TJ-PR - RI: 

000059091201381600360 PR 0000590-91.2013.8.16.0036/0 (Acórdão), 

Relator: FlÃ¡vio Dariva de Resende, Data de Julgamento: 28/11/2014, 2Âª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 02/12/2014) De outra banda, 

diferentemente do alegado em defesa pela Ré, também inexiste 

comprovação de que houve a concreta disponibilidade de mencionada 

velocidade elevada e em normal funcionamento; sendo certo que o autor 

aponta pela incapacidade de tal serviço por ausência de “porta” na região. 

Somado a isto, tem-se que, diante das alegações que de um lado foram 

realizadas pelo consumidor, e de outro lado pelo fornecedor, empresa de 

grande porte, aclara-se pela falha na prestação de serviços por cobrança 

em valor superior ao contratado pelo autor e indisponibilidade de serviço. 

Frise-se que a Ré é fornecedora de produtos e, como tal, é responsável 

por providenciar meios de bem tratar os consumidores vinculados a si. É o 

que se retira da interpretação do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)”. Portanto, patente está a 

falha na prestação de serviços da requerida e a indevida cobrança em 

valor maior do que o contratado pelo consumidor. Concernente à repetição 

de indébito; a ré falhou na prestação de serviços e efetuou cobranças 

indevidamente ao autor, sendo que sob a aplicabilidade do artigo 42 do 

CDC, correto está o ressarcimento em dobro dos valores cobrados nas 

faturas a partir de setembro de 2014 até a data da disponibilização do 

serviço efetivamente. DO DANO MORAL Nesta linha de raciocínio, não 

merece reparo à moral do Autor. Embora tenha efetivamente ocorrido uma 

falha do serviço da ré diante de uma cobrança por um serviço não 

solicitado pelo autor, tampouco disponibilizado, ausente o condão de 

acarretar dano indenizável moralmente. Neste aspecto, em nada abala o 

sentimento e psicológico do autor, por se tratar de conduta ocasionada 

pela vida cotidiana na relação entre consumidores e fornecedores. 

Consigne-se caso análogo: “TJ-RS – Recurso Cível 71007592504 RS 

(TJ-RS) Data de publicação: 27/04/2018 Ementa: AÇÃO INDENIZATÓRIA. 
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CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA DE MULTA DE 

FIDELIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO CAPAZ DE LESAR ATRIBUTOS DA 

PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível nº.71007592504, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 

26/04/2018).” Assim, o bem tutelado pretendido pelo Autor para preservar 

sua moral com a indenização não merece ser considerado. CONCLUSÃO 

Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar 

parcialmente procedente o pedido para o efeito de condenar à ré: a) em 

estabelecer como velocidade da internet ao autor em 5 MB; b) ao 

ressarcimento em dobro dos valores indevidamente cobrados até o 

presente momento, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

ajuizamento da reclamação, e acrescidos de juros legais, a partir da data 

dos vencimentos. Tangentemente ao dano moral, opino pela improcedência 

do pedido. Opino pela ausência de condenação do requerido em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 29 de outubro de 2018. 

Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, 

homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 30 de outubro 

de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-50.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELE APARECIDA BRITO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco IBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 448446-0, 

consoante 1determinado pela R. Decisão de ID. 16171981, 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.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 234903 Nr: 91-21.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenilda Firmino Veroneze, Rogério Araújo 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Vieira Ramos - 

OAB:5012-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 91-21.2016.811.0011

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Zenilda Firmino Veroneze

Rogério Araújo Oliveira

INTIMANDO: Réu(s): ZENILDA FIRMINO VERONEZE, Cpf: 02043284118, Rg: 

1901405-8 SSP MT Filiação: José Veroneze Neto e Aparecida Firmino 

Veroneze, data de nascimento: 26/08/1985, brasileiro(a), natural de 

Mirassol d´oeste-MT, convivente, do lar, Endereço: atualmente em lugar 

incerto ou não sabido.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA ACUSADA para que, no prazo de 10 (dias), 

constitua novo advogado ou, no caso de não possuir condições, estar 

ciente de que será nomeado defensor público para atuar a favor da 

mesma.

 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, BRUNA CAROLINE DE 

CASTRO, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 25 de outubro de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Portaria

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO Comarca de Nova 

Mutum Diretoria do Foro PORTARIA N.° 59/2018/DF/NM   A Excelentíssimo 

Senhora Doutora Luciana de Souza Cavar Moretti, Juíza de Direito e 

Diretora do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,   RESOLVE:Art 1.º NOMEAR a Senhora 

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA, para o cargo em comissão de 

Assessor de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, do Gabinete da Primeira Vara de 

Nova Mutum, com efeitos a partir da assinatura do termo de posse e 

entrada em exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação deste. Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para conhecimento e providências cabíveis.   Nova Mutum, 29 de 

outubro de 2018.   LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTItable

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 Comarca de Nova Mutum

 Diretoria do Foro

 PORTARIA N.° 59/2018/DF/NM

 A Excelentíssimo Senhora Doutora Luciana de Souza Cavar Moretti, Juíza 

de Direito e Diretora do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Art 1.º NOMEAR a Senhora KARLA FABIANA GOMES DA SILVA, para o 

cargo em comissão de Assessor de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, do Gabinete 

da Primeira Vara de Nova Mutum, com efeitos a partir da assinatura do 

termo de posse e entrada em exercício, que deverá ser editado e 

assinado após a publicação deste.

 Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para conhecimento 

e providências cabíveis.

 Nova Mutum, 29 de outubro de 2018.

 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001524-41.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. P. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIDOMAR FURTADO DE LIMA OAB - MS8219-B (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Tendo em vista o teor da contestação apresentada 

pelo requerido nos autos, intime-se a parte Autora para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, inclusive 

apresentando impugnação. Sem prejuízo da determinação acima, 

mantenho a data da audiência de conciliação já designada nos autos, 

ocasião em que as partes, querendo, poderão acordar no intuito de 

solucionar amigavelmente o litígio. Cumpra-se expedindo-se o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de outubro de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86982 Nr: 3069-71.2015.811.0086

 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: Sebastião Tomaz dos Santos, DOUGLAS LEANDRO 

SANTOS, ANA CARLA MEDEIROS DA SILVA SANTOS, TATIANE 

LEANDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARNCISCO SCASSOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FARNCISCO SCASSOLA, brasileiro(a), 

casado(a), lavrador. 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: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA FRANCISCO 

SCASSOLA, dos termos da presente 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, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Os Autores interpuseram AÇÃO DE 

USUCAPIÃO em desfavor de FRANCISCO SCASSOLA, brasileiro, casado, 

lavrador, residente em Flórida Paulista Estado de São Paul0-SP. FATOS: 

Os Autores são possuidores de uma gleba de terras rurais denominada 

Lote nº 33 da Secção “E”, com área de 22 (vinte e dois) alqueires 

paulistas, ou seja, 53,24 (cinquenta e três hectares e vinte e quatro ares), 

Registrado no Registro de Imóveis de Rosário Oeste MT, no Livro 3- D fls. 

22, nº de ordem -3028, situado no lugar denominado Gleba Iracema, 

município de Nova Mutum Comarca de Nova. A posse sobre o imóvel teve 

início no mês de janeiro de 1994, momento que o Primeiro Autor e sua 

mulher Sueli Aparecida Leandro dos Santos, adentraram no imóvel, 

passaram a trabalhar e investir com abertura de área e edificação de 

lavouras de soja e milho, juntamente com os filhos Douglas e Tatiane, que 

na época estavam em tenra idade. No ano de 2007, Sueli Aparecida 

Leandro dos Santos, teve complicações na saúde e veio a óbito conforme 

Certidão de óbito em anexo, tendo os filhos do casal Douglas Leandro dos 

Santos e Tatiana Leandro dos Santos, assumido os direitos possessórios 

(originado na posse da genitora no Lote 33 Secção E, objeto desta ação) 

no percentual de 50% na condição de herdeiros únicos. Dessa forma, 

mantém os Autores posse mansa, continua, pacífica e incontestada com 

“animus domini” pelo tempo de 21(vinte e um anos) como se donos fossem 

do imóvel acima identificado. A gleba pode ser descrita e individualizada 

do seguinte modo: CIRCUNSCRIÇÃO: Município (Nova Mutum MT), Comarca 

de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, DENOMINAÇÃO: Gleba Iracema. 

“CARACTERISTICAS E CONFRONTAÇÕES: Lote nº 33 da Secção “E”, de 

terras lavradias, com área de 22 (vinte e dois) alqueires paulistas, ou seja, 

53,24 (cinquenta e três hectares e vinte e quatro ares), confrontando ao 

Norte com o Lote nº 32; ao Sul com o Lote nº 34; ao Leste com a estrada 

V.R.15; e finalmente ao Oeste com o Ribeirão da Canguinha, tendo a forma 

de um retângulo irregular. Descrição Georreferenciada: Memorial 

Descritivo: imóvel: Fazenda Metamac II Proprietários: Sebastião Tomaz dos 

Santos E OUTROS Transcrição: 3.028- Livro 3-D- RGI de Rosário Oeste 

-MT Cód. INCRA: 901.016.104.345-0 Município: Nova Mutum Comarca: 

Nova Mutum Estado: Mato Grosso Área medida e demarcada: 49,8226 

hectares Perímetro Demarcado: 4.956,80 metros. Certificação no INCRA nº 

1315.04.000.024-11/2015. PEDIDOS: pedem e requerem a Vossa 

Excelência seja recebida a presente ação de usucapião, processada na 

forma da lei, para determinar a citação de FRANCISCO SCASSOLA, 

qualificado“ in principio” e sua Mulher, para responderem nos termos da 

presente AÇÃO DE USUCAPIÃO, contestá-la se quiserem dentro do prazo 

legal, sob pena de revelia e confesso quanto a matéria de fato, para 

finalmente ser julgada procedente para DECLARAR A AQUISIÇÃO DO 

DOMINIO PELA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA ÁREA Medida e Demarcada: 

49.8226 hectares, de acordo com o mapa e memorial descritivo 

georrefenciado, LOTE 33 DA SECÇÃO E, LOTEAMENTO RURAL GLEBA 

IRACEMA- NOVA MUTUM MT, encontrados dentro dos limites e 

confrontações descritos causa de pedir, aos Autores, tornando-os 

proprietários definitivos, servindo a sentença de título para registros de 

imóveis e devida averbações, bem como ainda condenar os contestantes 

se houverem, nas custas, honorários advocatícios e demais cominações 

de direitos em caso de contestação. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: Uma gleba de terras rurais 49,8226 hectares, de acordo 

com o mapa e memorial descritivo georrefenciado, LOTE 33 DA SECÇÃO 

E, LOTEAMENTO RURAL GLEBA IRACEMA- NOVA MUTUM MT, 

encontrados dentro dos limites e confrontações descritos causa de pedir.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.De proêmio, cabe ponderar que nos autos 

não constam informações pessoais do Requerido Francisco Scassola, 

porquanto ausente no documento à fl. 27, o que impossibilita a busca pelo 

endereço junto aos sistemas de busca.Ademais, a “Certidão” do Senhor 

Oficial de Justiça à fl. 77, informa o empreendimento de diligências para 

localização do paradeiro do Requerido na Comarca de Flórida Paulista/SP, 

as quais restaram infrutíferas, bem como a pesquisa pelo nome do 

Requerido Francisco Scassola junto ao Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, documento anexo.Desta forma, reconsidero a decisão à fl. 83, 

e por corolário defiro o postulado pela parte Autora às fls. 85/88. Assim, 

não obstante a falta de localização da parte Requerida por encontrar-se 

em local incerto e não sabido, determino seja a parte Requerida citada 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 Defensoria Pública Estadual, como curadora especial à parte 

revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo da citação 

editalícia, seja a curadora intimada para apresentar manifestação 

pertinente ao caso, no prazo legal.Com o aporte aos autos da 

manifestação, intime-se a parte Requerente, para que, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.De mais a mais, renove-se a intimação da Procuradoria da União no 

Estado de Mato Grosso, considerando o aporte ao feito dos documentos 

solicitados à fl. 92.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência.

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, Ana Rita C. Buchmann, 

digitei.

Nova Mutum, 29 de outubro de 2018

Camilla Letícia Rodrigues da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 34253 Nr: 501-63.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo de Souza Porfírio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Jose dos Santos, Elso Gabrielli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a intimação da parte Exequente, 

através de seus advogados, para manifestar-se acerca das cotações de 

soja apresentados nos autos, no prazo legal.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74719 Nr: 3248-73.2013.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ereni de Fátima Moura Goettems, Francisco Aloisio 

Goettems

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolus Engenharia Ltda.

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto de Cunto 

Montenegro - OAB:11.903-A MT, Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:MT 6.848

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 113 tenho como prejudicada a 

realização da solenidade designada nos autos.

 Deste modo, cancelo a audiência designada às fls. 96/96v e determino a 

intimação da parte Autora, por intermédio da Defensoria Pública para se 

manifestar acerca do teor da certidão de fls. 113, mormente para fins de 

informar o atual endereço da parte postulante e requerer o que entender 

de direito.

 Após, voltem-me conclusos para deliberação, e se for o caso, 

designação de nova data para realização da solenidade.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109805 Nr: 5841-36.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilvano Maria do Sacramento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 

5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Bradesco 

Administradora de Consorcio Ltda em desfavor de Dilvano Maria do 

Sacramento.

À fl. 40 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 40, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil para fins de:

REVOGAR a liminar anteriormente deferida às fls. 25/26.

Outrossim, no tocante a retirada de restrição judicial, tenho por 

prejudicada, uma vez que não consta nos autos determinação para tanto, 

bem como comprovante de inserção.

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72104 Nr: 607-15.2013.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faccio Prestadora de Serviço LTDA EPP, 

Salete Cossetim Faccio, Eloi Moacir Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, importa salientar que os Requeridos são notórios moradores 

desta Comarca, com endereço e domicílio popularmente conhecidos, de 

modo que não há que se falar em citação por edital.

Nesse ponto, importa salientar que só fora tentada a citação dos 

Requeridos por carta de citação (fls. 75/77), com resultado infrutífero, 

quando, então, cabível a citação por oficial de justiça.

Desta forma, revogo o disposto na r. decisão à fl. 85, tornando, ainda, sem 

efeito o edital de citação constante nos autos.

Intime-se a parte Exequente para que, no prazo legal, comprove nos autos 

o recolhimento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, no intento de 

propiciar a citação nos termos aqui determinados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88297 Nr: 3937-49.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE ROSA E CIA LTDA - ME, APARECIDA 

DUARTE ROSA

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, acoste 

aos autos o endereço da parte Executada, ou, comprovação que tentou 

localizar o seu endereço.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97409 Nr: 4709-75.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON BUENO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

acoste aos autos o endereço da parte Requerida, ou, comprovação que 

tentou localizar o seu endereço.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71397 Nr: 3932-32.2012.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neivo Mário Castanha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao laudo pericial disposto nos autos às fls. 136/138, 
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conforme art. 477, § 1°, do Manual de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83475 Nr: 5001176-96.2011.811.0086

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDdS, MFDdS, EFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MZDdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Jaime 

Vasconcelos Santos - OAB:9569

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Matusael 

Ferreira Domingos dos Santos, Ester Ferreira Domingos dos Santos e 

Misael Ferreira dos Santos em desfavor Mario Zan Domingos dos Santos.

À fl. 96 dos autos, fora tentada a intimação da parte Exequente para 

impulsionamento da demanda, não sendo esta localizada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Registre-se que a atualização do endereço é de competência da parte 

interessada na demanda.

Conforme verificado à fl. 96 tentada a intimação da parte Exequente para 

impulsionar o feito, esta não fora localizada.

Não se pode admitir a eternização do processo, nem há que se falar em 

arquivo provisório permanente.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, III, e § 1°, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito.

Custas pela parte Exequente, ficando, porém, suspensa a condenação a 

teor do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil. Incabíveis honorários 

advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo, independente de nova intimação.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35267 Nr: 1601-53.2007.811.0086

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadi Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fertilizantes Heringer S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:MT 5.726-B

 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 das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 28737 Nr: 1720-82.2005.811.0086

 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: Valci Vilson Rodik, Marcel Ponde Santos Lisboa, Sadi da 

Rosa, Nilda Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serviço Autonômo de Água e Esgoto de Nova 

Mutum (SAAE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 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 Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113779 Nr: 638-59.2018.811.0086

 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: RPdS, EdPMPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCPdS, KCAdBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se 

no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103630 Nr: 2526-97.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista o cumprimento do solicitado às fls. 11, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51174 Nr: 2209-12.2011.811.0086

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGdOS, ABG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erika Pinheiro Bittencourt - 

OAB:13488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:MT 14.329

 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 
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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 das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94112 Nr: 2494-29.2016.811.0086

 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: Alceli Ferreira de Moraes, VHMdA, ARMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yasuda Miritima Seguros AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:MT 15.013-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Autora para impugnar a contestação de fls. 93/169, no 

prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48221 Nr: 3643-70.2010.811.0086

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erna Pilger Durks, Eduardo Harry Durks

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco John Deere S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A, Vinícius Duarte Barnes - OAB:56.242/RS

 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 Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112391 Nr: 7228-86.2017.811.0086

 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: Markele Isabel Nascimento Oliveira

 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.: 112389 Nr: 7226-19.2017.811.0086

 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: Edilene Aparecida Silva

 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.: 110248 Nr: 6071-78.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cervejaria Petropolis do Centro Oeste Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aspam Participações LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adonis Vinicius Marangoni 

Xavier - OAB:MT 19.801-O, Josy Anne Menezes Golçalves de 

Souza - OAB:MT 10.070

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 411 de 621



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Soares Branquinho 

- OAB:DF 19.172, Andre Soares Branquinho - OAB:MG 89.298, Paulo 

Sergio Hilario Vaz - OAB:DF 13.834, Sergio Marcus Hilario Vaz - 

OAB:GO 11.020

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO a presente 

deprecata com a finalidade de INTIMAR a parte Requerida, através de 

seus advogados, para manifestar acerca da informação do Sr. Perito de fl. 

58, no prazo de 05 dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42942 Nr: 2289-44.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleice Jane Xavier de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT, Anna Christina 

Bezerra Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.282, Parágrafo Único, da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE EDITAL com a 

finalidade de intimar a parte autora a dar prosseguimento ao feito em 5 

(cinco)dias, requerendo o que entender de direito, a teor da decisão de 

fls. 525/527v, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 31061 Nr: 1526-82.2005.811.0086

 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: Bertolino Lopes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que não foi possível expedir o Ofício 

Requisitório nos autos, tendo em vista que o sistema informatizado da 

Justiça Federal (e-PrecWeb) informa que a parte requerente encontra-se 

com a situação cadastral irregular na Receita Federal. Ato contínuo, 

impulsiono os autos para intimar a autora, na pessoa do seu advogado, 

para que providencie a regularização respectiva, a fim de viabilizar a 

expedição dos documentos em referência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99925 Nr: 37893-61.2012.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Vicente Wieczorek, Cleusa Cristina 

Wieczoreck

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12.208-A

 Considerando que da publicação da decisão de fls. 470, não constou o 

nome do advogado da Requerida, nos termos da legislação vigente e do 

art 1.209 da CNGC, impulsiono estes autos para renovar a publicação com 

a finalidade de intimar apenas a parte requerida dos termos da decisão a 

seguir transcrita: "Vistos. Compulsando os autos, verifico que este feito 

se encontra em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas, bem 

como que foram recolhidas às custas e taxas de distribuição do feito 

nesta comarca, conforme documentos de fl. 469, motivo pelo qual ratifico 

todos processuais anteriormente praticados. No mais, 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, conforme o caso. Após, conclusos para deliberação. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71632 Nr: 146-43.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosildo Silva de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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 promova o regular 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52712 Nr: 250-69.2012.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josineide Pereira dos Santos Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguros Gerais S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte Requerida, por seus advogados, para 

apresentar Alegações Finais na forma de Memoriais, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72704 Nr: 1223-87.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equilibrio Industria Quimica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediberto Class, Leni Adolfo Claas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48319 Nr: 3740-70.2010.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maristela Flores de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavia Siquara Andrade - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO ajuizado por 

MARISTELA FLORES DE MATOS, em face de FLAVIA SIQUARA ANDRADE 

- ME, ambas devidamente qualificadas nos autos.
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À fl. 56, fora expedida carta precatória para a Comarca de Cuiabá.

À fl. 62, fora apresentada a certidão negativa, não logrando êxito.

À fl. 68, fora expedida nova carta de citação da requerida.

À fl. 69, fora juntado o AR sem êxito.

À fl. 71, fora expedida carta de intimação da requerente para dar 

prosseguimento ao feito.

À fl. 72, fora juntado o AR intimando a requerente.

 À fl. 74, fora apresentada certidão de decurso de prazo, informando que 

decorreu in albis o prazo para manifestação da parte autora.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, transcorreu in albis o prazo para 

manifestação da autora, motivo pelo qual se faz necessária à extinção da 

ação por abandono da causa.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109604 Nr: 5758-20.2017.811.0086

 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: Oziel Barbosa do Nascimento, Oziel B do Nascimento 

Transporte - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ney Luiz Luedke, Ilva Maria Martins Luedke, 

Claudinei Roberto Gomes, Clarindo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

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

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93439 Nr: 2133-12.2016.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronssani e Menin LTDA ME, Sirlei Faila Menin 

Ronssani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de arresto "online" por meio dos sistemas Bacenjud e 

RenaJud em nome da executada SIRLEI FAILA MENIN RONSSANI (fl. 84), 

considerando as buscas já realizadas às fls. 80/83.

Desse modo, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Após, tornem os autos conclusos para decisão. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72510 Nr: 1027-20.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Gambetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosivaldo Rosa de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 89.

Proceda-se as buscas de bens em nome do executado Rosivaldo Rosa de 

Jesus, via sistema RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74819 Nr: 3356-05.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Luiz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 142.

Proceda-se as buscas de bens em nome da executada Domingos Luiz de 

Souza, via sistema RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

No mais, defiro a transferência do valor anteriormente penhorado para a 

conta conforme indicado em fls. 177.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 16172 Nr: 308-24.2002.811.0086

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

de Mato Grosso - CREA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.B.S.Comércio e Rep. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flavio Preza Daltro - 

OAB:MT / 7.285, Ruy Nogueira Barbosa - OAB:MT 4.678, Tatyane C. 

de Albuquerque - OAB:MT 8508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 88.

Proceda-se as buscas de bens em nome do executado F. b. s. Comércio e 

Representações LTDA, via sistema RENAJUD, tomando-se como base o 

CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99847 Nr: 124-43.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO GIACOMELLI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival Jose Betinelli - OAB:PR 

74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:PR 73.756, Élcio Luís 

Weckrlim Fernandes - OAB:PR-17.964, Everton Diego Giessler - 

OAB:PR 74.627, Jarbas Castilhos da Silva - OAB:PR 64.833, Paulo 

Victor Krutsch Soletti - OAB:MT 20.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 46.

Proceda-se as buscas de bens em nome do executado João Paulo 

Giacomelli, via sistema RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87143 Nr: 3185-77.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Gustavo Fernandes - 

OAB:14916 B

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 101.

Proceda-se as buscas de bens em nome da executada Sandra Lopes dos 

Santos, via sistema RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80338 Nr: 3495-20.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 91.

Proceda-se as buscas de bens em nome da executada Sandra Lopes dos 

Santos, via sistema RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44998 Nr: 424-49.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Pittner, José Cordeiro de Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 99, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ do 

executado JOSÉ CORDEIRO DE PAULO.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo, proceda a busca veículo registrado em nome dos 

executados JOSÉ CORDEIRO DE PAULO e ANTONIO MARCOS PITNNER 

via sistema RENAJUD.

Por outro lado, INDEFIRO o pedido da notificação aos requeridos, pois 

cabe ao advogado notificar seus clientes de sua renúncia.

 A renúncia do advogado deve ser exarada ao cliente de forma que seja 

possível aferir que este tenha efetivamente tomado ciência do ato, nos 

termos do artigo 112, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.

§ 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração 

tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada 

por outro, apesar da renúncia.”

Assim, a renúncia efetuada não pode ser tida como válida, pois a 

notificação via AR não foi entregue ao remetente.

 Sendo assim, apenas para tentar evitar eventual alegação de 

cerceamento de defesa, intime-se o causídico renunciante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos comprovante hábil a 

demonstrar que os embargante tenha tomado ciência de sua renúncia, 

bem como para que ele constitua novo advogado.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51175 Nr: 2210-94.2011.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Douglas Souza da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildon Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 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, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104813 Nr: 3178-17.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roberto Nunes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Macena dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Carta Precatória devolvida sem cumprimento, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100765 Nr: 653-62.2017.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Araujo Martins - ME (Shopping Calhas), 

RODRIGO ARAUJO MARTINS, JUCIMARA CILLA MARTINS, JOAO 

MARTINS, ROSEMARY DE ARAUJO MARTINS

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

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que fique ciente do encaminhamento da Carta Precatória 

para distribuição, via malote digital, consoante comprovante de fl. 84.

Comarca de Nova Xavantina

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 33/2018

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS, JUÍZA 

DE DIREITO - DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos de Pedido de Concessão 

de LICENÇA-PRÊMIO nº. 4131-72.2018.811.0012, Código 106763, tendo 

como requerente o servidor Antonio Mariano Rezende.

RESOLVE:

Conceder ao servidor ANTONIO MARIANO REZENDE, Gestor Geral de 2ª 

Entrância, matricula nº. 5146, da Comarca de Nova Xavantina - MT, 03 

(três) meses de licença – prêmio, relativas ao quinquênio de 07/05/2013 a 

07/05/2018, nos termos do artigo 109, da Lei Complementar n.º 04/90 e 

artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº. 059/99, condicionando o gozo, 

a conveniência do serviço público e anuência da chefia imediata.

P. R. Remeta-se cópia desta ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

Nova Xavantina - MT, 30 de outubro de 2018.

Luciene Kelly Marciano Roos

Juíza de Direito-Diretora do Foro

P O R T A R I A N.º 32/2018

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS, JUÍZA 

DE DIREITO - DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos de Pedido de Concessão 

de LICENÇA-PRÊMIO nº. 7151-08.2017.811.0012, Código 97594, tendo 

como requerente a servidora Maria Generosa Rezende Moreira.

RESOLVE:

Conceder a servidora Maria Generosa Rezende Moreira, Agente da 

Infância e Juventude, matricula nº. 2680, da Comarca de Nova Xavantina - 

MT, 03 (três) meses de licença – prêmio, relativas ao quinquênio de 

04/11/2012 a 04/11/2017, nos termos do artigo 109, da Lei Complementar 

n.º 04/90 e artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº. 059/99, 

condicionando o gozo, a conveniência do serviço público e anuência da 

chefia imediata.

P. R. Remeta-se cópia desta ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

Nova Xavantina - MT, 30 de outubro de 2018.

Luciene Kelly Marciano Roos

Juíza de Direito-Diretora do Foro

P O R T A R I A N.º 31/2018

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS, JUÍZA 

DE DIREITO - DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos de Pedido de Concessão 

de LICENÇA-PRÊMIO nº. 6898-20.2017.811.0012, Código 97083, tendo 

como requerente a servidora Luiza Barros Rodrigues.

RESOLVE:

Conceder a servidora Luiza Barros Rodrigues, Auxiliar Judiciária, matricula 

nº. 2320, da Comarca de Nova Xavantina - MT, 03 (três) meses de licença 

– prêmio, relativas ao quinquênio de 21/05/2012 a 21/05/2017, nos termos 

do artigo 109, da Lei Complementar n.º 04/90 e artigo 2º da Lei 

Complementar Estadual nº. 059/99, condicionando o gozo, a conveniência 

do serviço público e anuência da chefia imediata.

P. R. Remeta-se cópia desta ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

Nova Xavantina - MT, 30 de outubro de 2018.

Luciene Kelly Marciano Roos

Juíza de Direito-Diretora do Foro

P O R T A R I A N.º 30/2018

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS, JUÍZA 

DE DIREITO - DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos de Pedido de Concessão 

de LICENÇA-PRÊMIO nº. 4130-87.2018.811.0012, Código 106762, tendo 

como requerente a servidora Aparecida de Lourdes Rezende.

RESOLVE:

Conceder a servidora Aparecida de Lourdes Rezende, Auxiliar Judiciário, 

matricula nº. 3047, da Comarca de Nova Xavantina - MT, 03 (três) meses 

de licença – prêmio, relativas ao quinquênio de 16/05/2013 a 16/05/2018, 

nos termos do artigo 109, da Lei Complementar n.º 04/90 e artigo 2º da Lei 

Complementar Estadual nº. 059/99, condicionando o gozo, a conveniência 

do serviço público e anuência da chefia imediata.

P. R. Remeta-se cópia desta ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

Nova Xavantina - MT, 30 de outubro de 2018.

Luciene Kelly Marciano Roos

Juíza de Direito-Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99844 Nr: 386-84.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO SILVA BRAS, SERGIO WILLIAN 

CANDIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Diante do acórdão juntado à ref. 110, o qual julgou parcialmente 

procedente o pedido da defesa técnica do réu Cícero Silva Bras, fixando o 

regime semiaberto para início do cumprimento de pena, revogo a prisão 

cautelar anteriormente decretada.

Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA para que Cícero Silva Bras seja 

colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Comunique-se ao juízo da execução penal da Comarca de Água Boa/MT a 

presente decisão, bem como o teor do acórdão supra mencionado.

Certifique a serventia quanto ao trânsito em julgado do acórdão, 

providenciando, caso tenha ocorrido, a expedição de guia definitiva de 

execução penal.

Cientifique-se o Ministério Público.

Às providências, com urgência.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107498 Nr: 4505-88.2018.811.0012

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CADPC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALTER CARDOSO BARBOSA, Cpf: 

50298038153, Rg: 803.797, Filiação: Berenice Nascimento de Souza e 

Vailson Cardoso de Souza, data de nascimento: 18/08/1972, brasileiro(a), 

natural de Caiaponia-GO, casado(a), gerente, Telefone 6599295274. 

atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o requerimento ministerial de ref. 

13.Intime-se o requerido das medidas protetivas por edital, com prazo de 

60 dias.Em seguida, certifique o trânsito em julgado da sentença prolatada, 

arquivando-se os autos oportunamente.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, WALTEMAR FERREIRA 

BORGES, digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO de WALTER CARDOSO BARBOSA, Filiação: 

Vailson Cardoso de Souza e Berenice Nascimento de Souza, data de 

nascimento: 18/08/1972, brasileiro(a), natural de Caiaponia-GO atualmente 

em lugar incerto e não sabido, de que foram fixadas as seguintes 

MEDIDAS PROTETIVAS a seguir descritas, pelo prazo de 06 (seis) meses, 

sob pena de decretação de sua prisão preventiva: a) suspensão do porte 

de arma de fogo, se houver, devendo ser apreendidas as armas 

encontradas na residência do suposto ofensor; b) proibição de se 

aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, devendo manter 

distância mínima de 100 (cem) metros, com exceção dos filhos em comum, 

se houver; c) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas, por qualquer meio de comunicação, com exceção dos filhos 

em comum, se houver; d) proibição de frequentar a residência e o local de 

trabalho da ofendida.

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de medidas protetivas formulado por 

CLEONICE ALINE DA PENHA em desfavor de VALTER CARDOSO 

BARBOSA, ambos qualificados nos autos.

Nova Xavantina, 17 de outubro de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72331 Nr: 1667-80.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BRITO VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO BRITO VARGAS, Rg: 

2324134-9, Filiação: Raimunda Pereira Brito e Antonio Eustaquio Vargas, 

data de nascimento: 26/02/1989, brasileiro(a), natural de Ribeirão 

Cascalheira-MT, convivente, pedreiro, Telefone (66) 9972-1163. 

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 parcialmente procedente a denúncia para 

CONDENAR, presentes os pressupostos legais, o acusado LEANDRO 

BRITO VARGAS, devidamente qualificado nos autos, nas penas dos 

artigos 129, §9º, do Código Penal c/c Lei 11.340/2006, bem como 

ABSOLVÊ-LO do crime de ameaça, com fulcro no artigo 386, inciso I, do 

Código de Processo Penal.Passo à dosimetria da pena do réu, atento aos 

comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.Impõe-se a análise 

das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim 

dispostas: Culpabilidade – transparece ser a normal à espécie delituosa, 

motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena. Antecedentes – o 

acusado possui envolvimento em outros delitos, com condenação 

transitada em julgado, porém é tecnicamente primário, pois o trânsito em 

julgado da sentença foi posterior à data dos fatos aqui apurados. 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, nada 

existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela. 

Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo 

maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento 

da vítima igualmente não requer valoração extrapenal. O delito de lesão 

corporal decorrente de violência doméstica possui pena privativa de 

liberdade abstratamente cominada em 03 (três) meses a 3 (três) anos de 

detenção.Assim, em razão de inexistirem circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao réu, aplico a pena base no mínimo legal, em 03 (três) 

meses de detenção. Em segunda fase, não há circunstância agravante a 

ser considerada. Também, não há circunstância atenuante a ser 

considerada, de modo que mantenho a pena em 03 (três) meses de 

detenção.Em terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de 

pena, de modo que torno a pena definitiva em 03 (TRÊS) MESES DE 

DETENÇÃO.Do Regime Inicial de Cumprimento de PenaO regime inicial será 

o aberto, forte no art. 33, §2º, alínea “c” do CP.Da Pena Restritiva de 

Direito e do SursisIncabível a substituição da pena privativa de liberdade 

por restritivas de direito, pois houve violência à pessoa quando da prática 

do crime. No entanto, cabível o “sursis” previsto no artigo 77 do Código 

Penal, eis que o acusado atende aos requisitos previstos nos incisos I, II e 

III do referido artigo. Todavia, deixo de aplica-lo para, em audiência 

admonitória no juízo da execução penal, ser verificado se o réu o 

aceitará.Do Direito De Recorrer Em LiberdadeNão presentes os 

fundamentos da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer 

em liberdade.Da DetraçãoNão há operação de detração a ser realizada na 

situação concreta trazida aos autos.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.Em razão da 

insuficiência de recurso do acusado, isento-o do pagamento das custas 

judiciais.Transitada em julgado a presente decisão, certifique-se e:- 

expeça-se guia definitiva de execução;- oficie-se ao TRE/MT para as 

anotações cabíveis;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, 17 de outubro de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000541-70.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DO VALE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Exequente para providenciar o 

recolhimento da 1ª parcela das custas processuais, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme parcelamento deferido e cadastrado no sistema (Id. 

16249697). Nova Xavantina, 30 de outubro de 2018. Altair Gonçalves 

Junior Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000456-84.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SOUZA WINTER (AUTOR(A))

JHENNIFFER SOUZA WINTER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA HELENA CONCEIÇÃO DE MAIA (RÉU)

QELSON ALVES COELHO (RÉU)

QELISLEY GOMES GUIMARAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALLACE RIBEIRO BRAGA OAB - MT5887/B (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

JOSUÉ BARROS DE ARAÚJO (TESTEMUNHA)

BALBINA RODRIGUES DA PURIFICAÇÃO (TESTEMUNHA)

EDY GOMES FERREIRA (TESTEMUNHA)

VINICIUS COMATI PIZA PIMENTEL (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000456-84.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): JHENNIFFER SOUZA WINTER, WELLINGTON SOUZA WINTER 

RÉU: SILVIA HELENA CONCEIÇÃO DE MAIA, QELSON ALVES COELHO, 

QELISLEY GOMES GUIMARAES Vistos. Considerando que o causídico do 

requerido WELISLEY GOMES GUIMARAES, Dr. Wallace Ribeiro Braga, 

comprovado impossibilidade de comparecimento na solenidade designada 

para o dia 31/10/2018, redesigno o ato para o dia 26/11/2018, às 14:00H 

(MT). As testemunhas arroladas serão pelas partes intimadas/informadas 

do dia, hora e local da solenidade aprazada, nos termos do art. 455, 

“caput” e §1º do CPC, salientando que o advogado deverá juntar aos 

autos o respectivo Aviso de Recebimento (AR) da intimação com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência. No que 

tange às testemunhas arroladas pela parte autora, por ser esta assistida 

pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser feita por Oficial de Justiça, 

nos termos do art. 455, §4º, IV, CPC. Intimem-se. Cumpra-se. NX, 30 de 

outubro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000456-84.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SOUZA WINTER (AUTOR(A))

JHENNIFFER SOUZA WINTER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA HELENA CONCEIÇÃO DE MAIA (RÉU)

QELSON ALVES COELHO (RÉU)

QELISLEY GOMES GUIMARAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALLACE RIBEIRO BRAGA OAB - MT5887/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSUÉ BARROS DE ARAÚJO (TESTEMUNHA)

BALBINA RODRIGUES DA PURIFICAÇÃO (TESTEMUNHA)

EDY GOMES FERREIRA (TESTEMUNHA)

VINICIUS COMATI PIZA PIMENTEL (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000456-84.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): JHENNIFFER SOUZA WINTER, WELLINGTON SOUZA WINTER 

RÉU: SILVIA HELENA CONCEIÇÃO DE MAIA, QELSON ALVES COELHO, 

QELISLEY GOMES GUIMARAES Vistos. Considerando que o causídico do 

requerido WELISLEY GOMES GUIMARAES, Dr. Wallace Ribeiro Braga, 

comprovado impossibilidade de comparecimento na solenidade designada 

para o dia 31/10/2018, redesigno o ato para o dia 26/11/2018, às 14:00H 

(MT). As testemunhas arroladas serão pelas partes intimadas/informadas 

do dia, hora e local da solenidade aprazada, nos termos do art. 455, 

“caput” e §1º do CPC, salientando que o advogado deverá juntar aos 

autos o respectivo Aviso de Recebimento (AR) da intimação com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência. No que 

tange às testemunhas arroladas pela parte autora, por ser esta assistida 

pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser feita por Oficial de Justiça, 

nos termos do art. 455, §4º, IV, CPC. Intimem-se. Cumpra-se. NX, 30 de 

outubro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68378 Nr: 37-86.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsado os autos, constato que a parte executada foi intimada para, 

querendo, opor embargos ou impugnar a execução, contudo, concordou 

com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos/impugnação, 

homologo o cálculo de ref. 39 e determino a expedição de ofício 

requisitório do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) e/ou 

Precatório, no valor apresentado de R$ 6.435,28 (seis mil quatrocentos e 

trinta e cinco reais e vinte e oito centavos), em favor da parte exequente e 

R$ 605,66 (seiscentos e cinco reais e sessenta e seis centavos), 

referente aos honorários advocatícios.

Advirto ao Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feito 

nos moldes do art. 534, § 3º, inciso s I e II, do Código de Processo Civil, c.c 

Provimento n° 11/2017-CM do TJMT:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) 

alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos para prolação de 

sentença de quitação do débito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39490 Nr: 324-54.2012.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIMAR ALVES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO JOSÉ CÓTTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Roberto Ucker - 

OAB:13315/MT

 Intimação da parte Requerida, via advogado, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no valor de R$ 786,60 (setecentos e oitenta e 

seis reais e sessenta centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de ser lavrada certidão para ser encaminha à PGE-MT para inscrição em 

dívida ativa.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-61.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS NERES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (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))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 30/10/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 30 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-61.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS NERES DE SOUSA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (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))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 30/10/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 30 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000152-85.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FILIPE CONDE NETO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, a intimação contida nos IDs n. 15202723 e 

15202722 estavam com datas de audiências lançadas equivocadamente 

para o dia 30-10-2018, sendo que a data correta é 06-11-2018, intimo as 

partes que a audiência conciliatória não se realizará face não haver 

conciliador nomeado nesta Comarca, Informo às partes que tão logo seja 

regularizada a situação do cargo de conciliador, as audiências serão 

designadas com a máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina-MT, 30 de outubro de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000152-85.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FILIPE CONDE NETO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, a intimação contida nos IDs n. 15202723 e 

15202722 estavam com datas de audiências lançadas equivocadamente 

para o dia 30-10-2018, sendo que a data correta é 06-11-2018, intimo as 

partes que a audiência conciliatória não se realizará face não haver 

conciliador nomeado nesta Comarca, Informo às partes que tão logo seja 

regularizada a situação do cargo de conciliador, as audiências serão 

designadas com a máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina-MT, 30 de outubro de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-74.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL CANTARELLI (REQUERIDO)

CANTARELLI & CANTARELLI LTDA - ME (REQUERIDO)

GABRIELA CANTARELLI (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 06/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 30 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000573-75.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE CALDEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELISMAR CAETANO FERREIRA (REQUERIDO)

MORADA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 

(REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 06/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 30 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-44.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 06/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 30 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-44.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 06/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 30 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000581-52.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GLENDA SOUZA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA DA GUIA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 06/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 30 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000053-18.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO MARQUES MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 06/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 30 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000588-44.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RIO MANSO EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEROTTO INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 06/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 30 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-05.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HEDUIGIS LUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 06/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 30 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-69.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GERMANDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA NATYHELLE GOMES SPOHR OAB - MT21158/O 

(ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

1000069-69.2018.8.11.0012. REQUERENTE: ELIAS GERMANDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: CELSO DA SILVA COSTA PROJETO DE SENTENÇA. 

I- RESUMO DOS FATOS RELEVANTES. Dispensado o relatório, a teor do 

disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. II- MOTIVAÇÃO. A parte 

requerida foi citada e intimada, conforme id. 14752794, mas não 

apresentou contestação, nem juntou documentos, consoante id. 

12959201, decretando, assim, a REVELIA da parte requerida. Passo a 

análise de MÉRITO. O pedido da parte reclamante procede. Trata-se de 

ação de cobrança movida pela parte requerente com a finalidade de 

receber da parte requerida o pagamento de R$ 2.315,00 (dois mil e 

trezentos e quinze reais), decorrente de 04 horas de máquina e 20 

viagens de terra. A parte requerida compareceu à audiência de 

conciliação (id. 12774321), sendo sido intimado para apresentar 

contestação, mas quedou-se inerte. Com efeito, restam incontroversos os 

fatos e documentos da exordial. Nesse viés, a parte requerente 

comprovou nos autos a relação negocial com a parte requerida, restando 

incontroverso o inadimplemento objeto da lide, conforme declarado na 

exordial, de sorte que se desincumbiu do ônus probatório do art. 373, I do 

NCPC. Assim tenho que a parte requerida deve ser condenada no 

pagamento do débito, conforme acima mencionado nesses autos. III – 

DISPOSITIVO. Posto isso, opino pelo DECRETO da REVELIA da parte 

requerida, julgando o pedido PROCEDENTE para condenar no pagamento 

do valor de R$ 2.315,00 (dois mil e trezentos e quinze reais), declarando 

extinto o processo, com resolução de mérito, a teor do disposto no art. 

487, inciso I do NCPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da reclamação. 

Sem custas e honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 55, da 

Lei Federal nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Darlan da Matta Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Nova Xavantina, 11 de outubro de 

2018. Dra. Luciene Kelly Marciano Roos. Juíza de Direito em substituição 

legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000571-08.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELISMAR CAETANO FERREIRA (REQUERIDO)

MORADA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 

(REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 06/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 30 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000007-63.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000007-63.2017.8.11.0012. REQUERENTE: JUVENAL FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE NOVA 

XAVANTINA Decisão->Concessão->Liminar Vistos. Trata-se de Ação 

Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer (Com Pedido de 

Tutela de Urgência) - Saúde, movida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de JUVENAL FERRIERA DA SILVA, 

em face do MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA – MT e do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Narram os autos que a requerente é portadora da 

patologia Espondilodiscopatia Lombar, descrita nos CIDs: M54.1; M54.4 e 

M54.5, necessitando de medicamentos para dar continuidade ao seu 

tratamento. Assim, pleiteia, em sede de liminar, a concessão dos fármacos 

CODEINA 30mg e GABAPENTINA 300mg. O parecer do NAT de ID - 

16189018, concluiu que os medicamentos CODEINA 30mg e 

GABAPENTINA 300mg, são disponibilizados pelo SUS. Breve relato. 

Fundamento e decido. Da antecipação da tutela. No que dispõe o art. 300 

do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, têm-se os requisitos suficientes para a concessão da tutela 

antecipada. Neste diapasão, as tutelas provisórias de urgência, sejam 

cautelares ou satisfativas, subordinam-se a dois pressupostos 

específicos: fundado no receio de dano (periculum in mora) e 

probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris). Doravante, passo a 

analisá-los. Os laudos médicos juntados aos autos, bem como o 

diagnóstico da patologia, demonstram a fumaça do bom direito, ou seja, em 

outras palavras constata-se que o paciente necessita de cuidados 

médicos, sendo neste caso, o tratamento com a terapia medicamentosa 

requerida, haja vista que fora diagnosticada com a patologia descrita, CID: 

M54.1; M54.4 e M54.5, necessitando dos medicamentos descritos em IDs – 

12333899 e 11987138. O perigo da demora encontra-se, de igual forma, 

estampado nos autos, uma vez que o não uso dos medicamentos poderia 

acarretar transtornos à paciente, caso não dê continuidade ao tratamento 

adequado para manutenção de sua saúde. Conforme se verifica do 

relatório apresentado pelo Núcleo de Apoio Técnico em ID - 16189018, 

CODEINA 30mg e GABAPENTINA 300mg, são contemplados pelo SUS, 

fazendo parte dos componentes Básicos de Assistência Farmacêutica. 

Por tais razões, os entes federativos deverão providenciar o fornecimento 

da mencionada terapia, a fim de que possam dar continuidade ao 

tratamento da parte requerente. Outrossim, entendo que apesar da Lei 

8437/92, em seu artigo 1°, §3°, aplicável à Lei 9494/97, vedar a concessão 

de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, tal restrição é 

limitada aos casos descritos na lei, sendo ilógico supor que a parte 

Requerente, que precisa de tratamento médico urgente, necessitará 

esperar o término processual para ter acesso aos mesmos. No mesmo 

sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 

– LIMINAR DEFERIDA ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. É válida a medida liminar que determina 

que o Município forneça medicamento a paciente, cuja necessidade está 

devidamente comprovada por relatórios médicos. Decisão mantida. Agravo 

i m p r o v i d o .  ( T J - B A  -  A I :  0 3 1 7 4 0 0 2 2 2 0 1 2 8 0 5 0 0 0 0  B A 

0317400-22.2012.8.05.0000, Relator: Telma Laura Silva Britto, Data de 

Julgamento: 15/10/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

31/10/2013) Sobreleva esclarecer que a cominação de multa para o 

descumprimento da medida não se revela oportuna, por ora, já que a 

possibilidade de bloqueio de valores se mostra mais adequada à tutela 

jurisdicional. DISPOSITIVO Assim, presentes os pressupostos para 

concessão, nos termos do art. 300 do CPC, DEFIRO A LIMINAR em Tutela 

Provisória de Urgência de Natureza Antecipada, DETERMINANDO que: 1) 

No prazo de 05 (cinco) dias, o Município de Nova Xavantina – MT e o 

Estado de Mato Grosso forneçam os medicamentos CODEINA 30mg e 

GABAPENTINA 300mg, ao paciente JUVENAL FERRIERA DA SILVA. 

Frise-se no mandado que o descumprimento dessa decisão poderá 

ensejar o bloqueio das contas do Município e Estado Requeridos. 

Considerando que o Estado de Mato Grosso já apresentou contestação (ID 

- 15952317), cite-se o Município de Nova Xavantina – MT, na forma 

pleiteada na inicial para, querendo, responder ao feito, nos termos do 

Estatuto Processual Civil. Desta decisão deverá ser cientificado o 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. À 

secretaria, para providências. Nova Xavantina – MT, 29 de outubro de 

2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000596-21.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000596-21.2018.8.11.0012. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA 

XAVANTINA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Decisão->Concessão 

em parte->Liminar Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer 

c/c Antecipação de Tutela, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO, em favor de NATIVIDADE MARES DOS SANTOS, em face de 

MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA – MT e ESTADO DE MATO GROSSO. 

Narra a inicial que NATIVIDADE é portadora de patologia, CID10 – I44.8, I20 

e E10.7. Assim, pleiteia liminar para que os entes federativos requeridos 

viabilizem o tratamento médico de uso contínuo dos seguintes 

medicamentos: PANTOPRAZOL 40mg (Princípio ativo: pantoprazol sódico 

sesqui-hidratado), BROMORIDA 10mg (Princípio ativo: Bromoprida), 

LOSARTANA 50 mg (Princípio ativo: losartana potássica), BROMETO DE 

IPRATRÓPIO 2,5mg (Princípio ativo: Brometo de Ipratrópio), PROCORALAN 

5mg (Princípio ativo: Cloridato de Ivabradina) e NOVANLO 2,5mg (Princípio 

ativo: besilato de levanlodipino) de uso contínuo (Id. 15467088). Descreve 

o Ministério Público que, instados a se manifestarem, os requeridos 

informaram que os medicamentos não são fornecidos pelo SUS em sua 

totalidade. Desta forma, ajuizou-se a presente Ação Civil Pública 

objetivando o fornecimento das terapias medicamentosas acima. No 

Id.16189614, o Núcleo de Apoio Técnico - NAT informou que alguns dos 

medicamentos requeridos não são fornecidos pelo SUS, indicando que 

existem outros medicamentos para o tratamento da patologia 

diagnosticada na paciente que são fornecidos pelo SUS. Vieram-me os 

autos conclusos. BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da 

antecipação da tutela. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que, havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, têm-se os 

requisitos suficientes para a concessão da tutela antecipada. Neste 

diapasão, as tutelas provisórias de urgência, sejam cautelares ou 

satisfativas, subordinam-se a dois pressupostos específicos: fundado no 

receio de dano (periculum in mora) e probabilidade do direito vindicado 

(fumus boni iuris). No caso em comento, entendo que a antecipação dos 

efeitos da tutela deve ser deferida de forma parcial. Doravante, passo a 

analisá-los. Os laudos e exames médicos juntados aos autos, bem como o 

diagnóstico de patologia, confirmados por profissional da saúde vinculada 

ao SUS, demonstram a fumaça do bom direito. O perigo da demora 

encontra-se, de igual forma, estampado nos autos, uma vez que o não 

uso do medicamento poderia acarretar transtornos à saúde da paciente. 

Conforme se verifica do relatório apresentado pelo Núcleo de Apoio 

Técnico em Id.16189614, LOSARTANA 50 mg e BROMETO DE IPRATRÓPIO 

2,5mg, são contemplados pelo SUS, fazendo parte dos componentes 

Básicos de Assistência Farmacêutica. De outro norte, os medicamentos 

PANTOPRAZOL 40mg e NOVANLO 2,5mg não são disponibilizados pelo 

SUS, mas pode ser substituídos por medicamentos fornecidos pelo SUS. 

Ainda, quanto aos fármacos BROMORIDA 10mg e PROCORALAN 

(ivabradina) 5mg, anoto que não são fornecidos pelo SUS, mas fora 

devidamente comprovada a necessidade de seu uso pela parte 

requerente, conforme decisão do STJ no REsp 1.657.156/RJ 

(2017/0025629-7). Por tais razões, os entes federativos deverão 

providenciar o fornecimento da mencionada terapia, a fim de que possam 

dar continuidade ao tratamento da parte requerente. Outrossim, entendo 

que apesar da Lei 8437/92, em seu artigo 1°, §3°, aplicável à Lei 9494/97, 

vedar a concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da 

ação, tal restrição é limitada aos casos descritos na lei, sendo ilógico 

supor que a parte Requerente, que precisa de tratamento médico urgente, 
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necessitará esperar o término processual para ter acesso aos mesmos. 

No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO – LIMINAR DEFERIDA ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 

LEGAIS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. É válida a medida 

liminar que determina que o Município forneça medicamento a paciente, 

cuja necessidade está devidamente comprovada por relatórios médicos. 

Decisão mantida. Agravo improvido. (TJ-BA - AI: 03174002220128050000 

BA 0317400-22.2012.8.05.0000, Relator: Telma Laura Silva Britto, Data de 

Julgamento: 15/10/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

31/10/2013) Sobreleva esclarecer que a cominação de multa para o 

descumprimento da medida não se revela oportuna, por ora, já que a 

possibilidade de bloqueio de valores se mostra mais adequada à tutela 

jurisdicional. DISPOSITIVO Assim, presentes os pressupostos para 

concessão, nos termos do art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR em Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada, 

DETERMINANDO que: 1) No prazo de 5 (cinco) dias, o Município de Nova 

Xavantina – MT e o Estado de Mato Grosso forneçam os medicamentos 

LOSARTANA 50 mg, BROMETO DE IPRATRÓPIO 2,5mg, BROMORIDA 10mg 

e PROCORALAN (ivabradina) 5mg, para uso contínuo[1], ao paciente, 

NATIVIDADE MARES DOS SANTOS. 2) No prazo de 05 (cinco) dias, o 

Município de Nova Xavantina encaminhe o paciente NATIVIDADE MARES 

DOS SANTOS para atendimento com médico do SUS, a fim de que o 

profissional indique qual o medicamento que pode substituir os remédios 

PANTOPRAZOL 40mg e NOVANLO 2,5mg, de acordo com os 

medicamentos apresentados pelo parecer do NAT (Id. 16189614); deverá 

ainda indicar a dosagem correta da terapia medicamentosa substitutiva. 

Em seguida, deverão os entes requeridos fornecer os medicamentos 

indicados pelo médico do SUS, no prazo de 05 (cinco) dias da emissão da 

receita. Frise-se no mandado que o descumprimento dessa decisão 

poderá ensejar o bloqueio das contas do Município e Estado Requeridos. 

Citem-se o Município de Nova Xavantina – MT e o Estado de Mato Grosso, 

na forma pleiteada na inicial para, querendo, responderem ao feito, nos 

termos do Estatuto Processual Civil. Desta decisão deverá ser cientificado 

o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. À 

secretaria, para providências. Nova Xavantina – MT, 29 de outubro de 

2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito em Substituição Legal 

[1] Id. 16189614.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000736-56.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO DA VEIGA DORNELES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar a complementação do pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça VALTEMIR APARECIDO DA SILVA para 

cumprimento do mandado de citação a ser cumprido na cidade de Gaúcha 

do Norte/MT ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC 

e a guia de recolhimento.ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA-Gestora 

Judiciária.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 51272 Nr: 465-40.2013.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento do feito (fl.51).

Intime-se a parte interessada para se manifestar nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 85943 Nr: 442-21.2018.811.0044

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Juan Flaviano Vieira e CIA LTDA - ME, 

Djalma Flaviano Vieira, Rodrigo Juan Flaviano Vieira, Kelly Mendonça Dias

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

OAB:14258/A-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 que tome a devida ciência 

acerca da audiência de conciliação/mediação designada para o dia 

05/02/19.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80699 Nr: 2583-47.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO DOS SANTOS SILVA , Telefone 

6699843945. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 1.036,80 (Um mil e trinta e seis 

reais e oitenta centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do pronunciamento 

judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, 

nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Despacho/Decisão: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÓDIGO Nº 

80699VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.Defiro o pedido de fls. 23. 

Expeça-se edital de citação em nome do executado Adriano Dos Santos 

Silva, para, querendo, contestar a ação. Fixo, como prazo, 20 (vinte) dias. 

Nada sendo manifestado, nomeio a Drª Bertolina Alves de Lima, OAB nº 

11165/MT, para atuar em defesa do executado, a qual deverá ser intimada 

da nomeação. Às providências.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 09 de outubro 

de 2018.ANA CRISTINA SILVA MENDESJuíza Auxiliar da CGJ/MT

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, MARYA SANTANNA DE 

SOUZA, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);
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Paranatinga, 10 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84585 Nr: 4488-87.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jordana Boldori - 

OAB:13915/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 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72249 Nr: 2525-78.2016.811.0044

 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: Amauri Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudi Krebs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI GUIOMAR MÜNCHEN - 

OAB:55675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Paulo Fink - 

OAB:43053

 Certidão

Certifico e dou fé, para os devidos fins, que analisando os autos verifiquei 

que o advogado da parte requerida não estava cadastrado nos autos, 

sendo que foi cadastrado nesta data.

Assim, serve a presente para intimá-lo acerca do despacho retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29988 Nr: 429-66.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Lopes Mainardi, Stefani Benjamim 

Mainardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521/MT, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/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 intimar a parte exequente 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.: 80924 Nr: 2719-44.2017.811.0044

 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: Remy Carvalho Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT, Kristhian Bruno Souza Tondorf - OAB:24925/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, para os devidos fins, que os advogados dos autores 

não estavam devidamente casdatrados, sendo que o foram nesta data.

Assim, serve a presente para intimá-los acerca da sentença retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53890 Nr: 18-18.2014.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clenio Antonio Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 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 que sejam intimadas as 

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

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 82385 Nr: 3517-05.2017.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Márcia Godoi de Souza, Valdemar Prudencio de 

Sousa Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Oliveira Brandão e Outros, Francisco 

Rodrigues, Ercilia Antunes Maciel Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar quanto a petição de fl. 71, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84374 Nr: 4415-18.2017.811.0044

 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: Jhonny Wesley Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A/MT, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

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

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88250 Nr: 1600-14.2018.811.0044

 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: Antonio Geraldo Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Ceccatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos requeridos na Comarca de São Felix do Araguaia/MT, 

trazendo aos autos o comprovante original de pagamento, conforme artigo 

388, parágrafo único e 389 da CNGC/MT.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-66.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GERALDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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

 

Vistos, Considerando o contrato de honorários juntado com a inicial e o 

termo de audiência no qual o reclamante indica sua conta pessoal, 

determino: Expeça-se alvará judicial em favor da parte reclamante, no 

percentual de 51% do depósito objeto de acordo entre as partes, cuja 

conta foi indicada no termo de audiência de conciliação, por ocasião do 

acordo entabulado entre as partes. Expeça-se alvará judicial em favor do 

advogado do reclamante, no percentual de 49% (contrato de honorários 

juntado), na conta indicada no id anterior a este despacho. Após a 

expedição dos alvarás, dê-se baixa nos autos. Paranatinga-MT, 30 de 

outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 2/2018- CNPar

 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, 30 de outubro de 2018.

 Evandro Juarez Rodrig ues

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000749-21.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI OAB - MT15795/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO 2ª VARA DE FEITOS GERAIS DESPACHO CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL CUMPRA-SE conforme deprecado, servindo a cópia 

de mandado. Após o efetivo cumprimento, DEVOLVA-SE com as nossas 

homenagens, procedendo-se as devidas baixas e anotações de praxe. 

Às providências. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000751-88.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIEL DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO 2ª VARA DE FEITOS GERAIS DESPACHO CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL CUMPRA-SE conforme deprecado, servindo a cópia 

de mandado. Após o efetivo cumprimento, DEVOLVA-SE com as nossas 

homenagens, procedendo-se as devidas baixas e anotações de praxe. 

Às providências. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000753-58.2018.8.11.0023

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:

GELCIMAR BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO 2ª VARA DE FEITOS GERAIS DESPACHO CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL CUMPRA-SE conforme deprecado, servindo a cópia 

de mandado. Após o efetivo cumprimento, DEVOLVA-SE com as nossas 

homenagens, procedendo-se as devidas baixas e anotações de praxe. 

Às providências. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000754-43.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA BARBOSA ARRUDA OAB - MT0013346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI ALVES DA COSTA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO 2ª VARA DE FEITOS GERAIS DESPACHO CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL CUMPRA-SE conforme deprecado, servindo a cópia 

de mandado. Após o efetivo cumprimento, DEVOLVA-SE com as nossas 

homenagens, procedendo-se as devidas baixas e anotações de praxe. 

Às providências. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69106 Nr: 2647-28.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911-0

 Intimação do advogado para comparecer em audiência de continuação 

designada para o dia 27/11/2018 às 17h00min, para o interrogatório do 

acusado;
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39021 Nr: 2218-37.2009.811.0023

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

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

 PARTE AUTORA: DEIJACI RODRIGUES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para trazer aos 

autos os dados bancário para transferência de crédito (RPV), no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 92964 Nr: 3395-21.2018.811.0023

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA SEABRA DA SILVA, CLEANE SILVA 

SANTOS, ANA CLAUDIA SANTOS DA SILVA, FABIO SANTOS 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciany Maria da Silva 

Alcantara - OAB:11854

 FINALIDADE: Intimação do advogado(a) do indiciado Fabio Santos 

Rodrigues, do inteiro teor da sentença que indeferiu o pedido de 

revogação da prisão preventiva, conforme fração a seguir: Adiante, no 

que tange ao pedido de substituição da prisão por medidas cautelares, 

entendo que a hipótese dos autos não evidencia a existência de 

desproporcionalidade na aplicação da medida constritiva de liberdade, uma 

vez que restou demonstrado a presença de requisitos autorizadores da 

prisão preventiva. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulada pela defesa FABIO 

SANTOS RODRIGUES, uma vez que presentes os requisitos 

autorizadores, previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código 

de Processo Penal.

 Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defesa e o indiciado. 

Servirá a presente decisão como Ofício e Mandado de Intimação, ante a 

urgência que o caso requer. Peixoto de Azevedo/MT, 26 de outubro de 

2018. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81407 Nr: 3345-63.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GOMES CARDOSO, DEYVISON TAKEYKI 

CARDOSO, VILMA YOSHIKO TAKAHASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) da parte indiciada, para que 

fique ciente da audiência de interrogatorio designada para o dia 04 de 

dezembro de 2018, às 14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42497 Nr: 673-58.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM BARROS DE SOUZA, EDIVALDO 

POLITANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar os advogados da parte autora GUSTAVO R. GOÉS 

NICOLADELLI OAB/MT 17980A/OAB/PR 56.918, FABIÚLA MULLER KOENIG 

OAB/PR22.819/OAB/MT22165/A e CLAUDIA REGINA CECCONE OAB/PR 

744.009, que os referidos autos se encontram arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60397 Nr: 168-33.2012.811.0023

 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: CENIR FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SOARES LEANDRO - 

OAB:8494-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar os advogados da requerente FABRICIA ALVES 

NOGUEIRA DEMBOGURSKI, OAB/MT 12.379 e LUIZ SOARES LEANDRO 

8494-A/MT, que os autos foram desarquivados e encontram-se à 

disposição na secretaria deste juízo para carga, pelo prazo de 5(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91147 Nr: 2071-93.2018.811.0023

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCODS, OCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PERIN DE SOUZA NETO - 

OAB:24302/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora JOSÉ PERIN DE 

SOUZA NETO OAB/MT 24.302, para que manifeste sobre os documentos 

juntados aos autos às fls. 21/22, bem como demonstre interesse no 

prosseguimento do feito em 5(cinco) dias, praticando o ato que lhe 

compete, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77930 Nr: 1231-54.2016.811.0023

 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: JOAO DIRCEU DORNEL, SIRLENE DE JESUS DORNEL, 

JOSIANE FRANÇA DORNEL, ENEDINA PINTO DORNEL, JOCELIA 

ANTONINHA FRANÇA DORNEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado dos requerentes acerca do despacho de 

fls. 58, abaixo transcrito: "Vistos etc. (...) intimem-se os autores para 

emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, regularizando o polo 

passivo da demanda, tendo em vista as certidões apresentadas pela 

Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo (fls.47/48) bem como auto de 

constatação apresentado pelo Sr. Oficial de Justiça (fls.53), advertindo-os 

que o descumprimento acarretará o indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do CPC."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64405 Nr: 1589-24.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCIANA SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a)do requerente MAURICIO RICARDO 

ALVES OAB -MT 15.523, que os autos foram desarquivados e 

encontram-se à disposição na secretaria deste juízo para carga, pelo 

prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues
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 Cod. Proc.: 40685 Nr: 1301-81.2010.811.0023

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA ANHARA AMARAL BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) do requerente ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA-OAB-MT6857, que os autos foram desarquivados e 

encontram-se à disposição na secretaria deste juízo para carga, pelo 

prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71983 Nr: 967-71.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRANCA CECILIA ORTEGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 FINALIDADE 1: Intimar os(as) advogado(as) da parte autora EMILIANA 

BORGES FRANÇA-OAB/MT1769 e da parte requerida BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO- OAB14992-A, para manifestarem-se 

no prazo de 5(cinco) dias sobre os cálculos de fls. 127/128.

FINALIDADE 2: Intimar o(a) advogado(a) da parte requerida BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO- OAB14992-A, para que no prazo de 

10(dez) dias, promova o recolhimento das custas, taxa judiciária e 

despesas processuais, sob pena de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87227 Nr: 3777-48.2017.811.0023

 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: BDLLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora da senteça a 

seguir transcrita:

S E N T E N Ç A Cuida-se de ação de busca e apreensão movida pelo 

Banco de Lage Landen Brasil S/A em desfavor de Debora Alves Milanda, 

ambos qualificados. As partes noticiaram a celebração de acordo, 

requerendo a respectiva homologação e extinção do feito (fls. 45/46). É o 

sucinto relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos (fls. 45/46), 

não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, posto que 

evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Assim, tendo em 

vista a manifestação das partes HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação realizada que se regerá pelas 

cláusulas e condições nele contidas. Consequentemente, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas recolhidas (fls.39). 

Tendo em vista tratar-se de composição, o trânsito em julgado da 

sentença é imediato diante da ausência de interesse recursal. Assim, 

certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Oportunamente, arquivem-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 03 de 

agosto de 2018. Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87890 Nr: 4237-35.2017.811.0023

 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: BENEDITO DOS SANTOS SERRA, MARIA FRANCISCA 

RUFINO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para, 

manifestar-se, sobre os termos da certidão do oficial de justiça de fls. 49, 

no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41520 Nr: 2142-76.2010.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUMA DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17555/A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora da setença a seguir 

transcrita: S E N T E N Ç A Cuida-se de ação de busca e apreensão 

movida pelo Banco do Brasil S/A em desfavor Neuma dos Santos da 

conceição, ambos qualificados. Em sentença proferida às fls.66-68 o 

pedido formulado pelo autor e via de consequência consolidando em suas 

mãos o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial, 

cuja apreensão liminar tornou-se definitiva. A parte autora em fase de 

cumprimento de sentença, a parte autora requereu a extinção do feito em 

razão da liquidação do débito (fls.112). É o relato do essencial. 

Fundamento e decido. O pagamento da dívida satisfaz a obrigação 

impondo a extinção da execução (fls.112). Pelo exposto e com supedâneo 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito. Custas e despesas processuais recolhidas. Transitada em 

julgado, arquive-se com as formalidades de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, 03 de agosto de 2018. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75396 Nr: 3213-40.2015.811.0023

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76570 Nr: 346-40.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N E DE MEDEIROS - ME

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que manifeste 

sobre os documentos juntados aos autos às fls. 42/43, bem como 

demonstre interesse no prosseguimento do feito em 5(cinco) dias, 

praticando o ato que lhe compete, sob pena de extinção do processo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 425 de 621



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80274 Nr: 2631-06.2016.811.0023

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJ DE OLIVEIRA - PUBLICIDADES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que manifeste 

sobre os documentos juntados aos autos às fls. 30/36, bem como 

demonstre interesse no prosseguimento do feito em 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83474 Nr: 1213-96.2017.811.0023

 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: ANTONIO JOSE DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIOURO FRIGORIFICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para, 

manifestar-se, sobre os termos da certidão de fls. 36, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87473 Nr: 3936-88.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON NOLETO LOPES, G. N. LOPES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora para que apresente as 

guias referentes aos pagamento de diligência do realizados, de acordo 

com o comprovante juntado às fls. 22.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-61.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA CRUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D E C I S Ã O 1. RECEBO, caso 

seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a alteração 

processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade 

deverá ser feito pelo Relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os 

requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO 

SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no 

art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os 

requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado 

pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que 

aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. 

Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou 

não do benefício; 4. CERTIFIQUE-SE se já foram apresentadas as 

contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada INTIME-SE o 

recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 42 da Lei n.º 9.099/95; 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à 

E. Turma Recursal deste Estado; Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000005-60.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETH GOMES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTINHO DE PAULA NETO OAB - MT21792/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D E C I S Ã O 1. RECEBO, caso 

seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a alteração 

processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade 

deverá ser feito pelo Relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os 

requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO 

SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no 

art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os 

requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado 

pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que 

aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. 

Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou 

não do benefício; 4. CERTIFIQUE-SE se já foram apresentadas as 

contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada INTIME-SE o 

recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 42 da Lei n.º 9.099/95; 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à 

E. Turma Recursal deste Estado; Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000032-09.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/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))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D E C I S Ã O 1. RECEBO, caso 

seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a alteração 

processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade 

deverá ser feito pelo Relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os 

requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO 

SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no 

art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os 
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requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado 

pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que 

aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. 

Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou 

não do benefício; 4. CERTIFIQUE-SE se já foram apresentadas as 

contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada INTIME-SE o 

recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 42 da Lei n.º 9.099/95; 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à 

E. Turma Recursal deste Estado; Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010226-85.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIPES DE MELO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D E C I S Ã O 1. RECEBO, caso 

seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a alteração 

processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade 

deverá ser feito pelo Relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os 

requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO 

SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no 

art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os 

requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado 

pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que 

aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. 

Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou 

não do benefício; 4. CERTIFIQUE-SE se já foram apresentadas as 

contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada INTIME-SE o 

recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 42 da Lei n.º 9.099/95; 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à 

E. Turma Recursal deste Estado; Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-95.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUBINHO DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D E C I S Ã O 1. RECEBO, caso 

seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a alteração 

processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade 

deverá ser feito pelo Relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os 

requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO 

SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no 

art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os 

requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado 

pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que 

aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. 

Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou 

não do benefício; 4. CERTIFIQUE-SE se já foram apresentadas as 

contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada INTIME-SE o 

recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 42 da Lei n.º 9.099/95; 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à 

E. Turma Recursal deste Estado; Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001743-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (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: 1001743-79.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

CAMILA PEREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas a serem produzidas. Cumpra-se. , 25 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001703-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JONAEL MOREIRA FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (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: 1001703-97.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

JONAEL MOREIRA FRANCO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas a serem produzidas. Cumpra-se. , 25 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002514-57.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES RIBAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA CAMILA DA SILVA RIBAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002514-57.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: JOAO FERNANDES RIBAS REQUERIDO: EVA CAMILA DA 

SILVA RIBAS Designo audiência de entrevista para o dia 29/11/2018 às 

14h00. Intimem-se. Pontes e Lacerda, 30 de outubro de 2018. Leonardo de 

Araújo Costa Tumiati Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 120497 Nr: 3771-08.2016.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zigomar Ferreira Franco, Liliana Queiroz Ferreira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUONADUCE BORGES - 

OAB:10114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos. Informo,ainda que a petição juntada 

no dia 29/10/2018, consta recolhimento para o FUNAJURIS, portanto não 

serve para a central de mandados pois tem que ser conforme o modelo 

acima. Grato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86900 Nr: 4576-63.2013.811.0013

 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: Claudinei Antonio Garcia

 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:

 Através da presente, intimo a parte autora para que apresente dados 

bancários para recebimento de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 55818 Nr: 1328-94.2010.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Matias Caseres Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lenildo Nunes Pereira - 

OAB:11.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente, intimo a parte autora para que apresente dados 

bancários e CPF para recebimento de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83095 Nr: 476-65.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandira Piccinin Pegoraro, Bento Ferraz 

Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14.848, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente, intimo a parte autora para manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, bem como, acerca da certidão de fls.144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152807 Nr: 9335-31.2017.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:OAB/MT20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo a 

execução da sentença, ou arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147604 Nr: 6858-35.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivanildo dos Santos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Davoli Lopes - 

OAB:OAB/SP 143.370, Maristella de Farias Melo Santos - 

OAB:OAB/RJ 135.132

 Intimo o douto advogado da parte requerida para efetuar o pagamento de 

R$1.000,00 ( hum mil reais) referente à perícia médica solicitada nos 

autos, e posteriormente comprovar referido deposito nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107741 Nr: 5304-36.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Pavarine Júnior, OSMAR PAVARINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Battistetti Berlanga - 

OAB:6810-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SENILTON VICENTE DE SOUZA 

- OAB:4744/O

 Intimo o douto advogado da parte requerida para efetuar o pagamento de 

R$1.000,00 ( hum mil reais) referente à perícia médica solicitada nos 

autos, e posteriormente comprovar referido deposito nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152096 Nr: 8933-47.2017.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MAIK PANTALIAO DOS SANTOS, LETICIA 

MARIANO DOS SANTOS, VANDELICIA MARIANO PANTALIAO, rafael 

lucas pantalião dos santos

 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:

 às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 96619 Nr: 631-97.2015.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILENE CANDIDO DE ASSIS

 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 

auxílio doença ao autor, a partir da data da citação ou do requerimento 

administrativo, o que se deu primeiro, calculado na forma do art. 61 da Lei 

8.213/1991, condenado ainda a instituição a convertê-la em aposentadoria 

por invalidez em 100% dos salários de contribuição, a partir da data da 

constatação pelo laudo técnico. 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 ser 

observado 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 
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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.: 117852 Nr: 2823-66.2016.811.0013

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

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

 PARTE AUTORA: JOVELINA CARDOSO

 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 pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162016 Nr: 1324-76.2018.811.0013

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida do Carmo Cardoso Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco Veículo Administradora LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE O. 

CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992 A

 Intimem-se as partes para que indiquem quais provas pretendem produzir 

no prazo de 15 dias, nos moldes do art. 551, §1º. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146032 Nr: 6164-66.2017.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eni Lima dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No julgamento dos embargos, onde se lê “auxílio doença” leia-se pensão 

por morte, como na sentença original.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144884 Nr: 5631-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourivaldo Rodrigues Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Pontes e Lacerda MT - 

Executivo Municipal, Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828, James Rogério Baptista - OAB:9.992-B-MT

 Na inicial o autor pede que sejam exibidos os seguintes documentos:

1. Cópia do projeto de Lei, que alterou o ARTIGO 35,§ 2º da Lei Orgânica 

Municipal;

2. Copia da ata que elegeu a comissão parlamentear para alteração do 

ARTIGO 35,§ 2º da Lei Orgânica Municipal;

3. Copia do parecer jurídico e sua votação na Comissão de Constituição, 

Redação e Justiça que alterou o ARTIGO 35,§ 2º da Lei Orgânica 

Municipal;

4. Cópia das atas das reuniões das comissões, que alterou o ARTIGO 35,§ 

2º da Lei Orgânica Municipal;

5. Copia da degravação da sessão plenária, que aprovou a alteração do 

ARTIGO 35,§ 2º da Lei Orgânica Municipal;

6. Cópia da publicação do ARTIGO 35,§ 2º da Lei Orgânica Municipal.

7. Cópia de inteiro teor do processo parlamentar que REVISOU a Lei 

Orgânica, com os ARTIGOS que formam alterados.

A Câmara Municipal apresentou documentos, não do artigo 35 em 

específico, mas sim de toda lei orgânica, tendo em vista que, 

aparentemente, não houve uma lei específica para alteração do art. 35, 

mas sim uma alteração legislativa como um todo, em vários pontos, 

inclusive o art. 35.

Feito este esclarecimento, vamos, portanto, analisar os documentos 

juntados.

1. A Câmara junta o projeto de lei da Lei Orgânica com destaque nos 

artigos que sofreriam alterações (provavelmente em cor diferente, mas 

como está em preto e branco o destaque ficou apenas mais claro);

 2. Parecer do projeto de Lei Orgânica;

3. Ofício de publicação no mural da Lei Orgânica;

4. Certidão de publicação da Lei Orgânica, devidamente revisada em 

01/12/2009;

5. A lista de presença do dia 16/11/2009, inclusive com a assinatura do 

autor, na época, vereador;

6. Ata da 32ª Sessão Ordinária da Câmara de 16/11/2009;

7. Lista de presença do dia 23/11/2009 e 30/11/2009;

8. Ata da 34ª Sessão Ordinária da Câmara de 30/11/2009; e

9. Cópia das resoluções que impulsionaram o projeto legislativo.

Além disso, consta que foi entregue pela Câmara mídia (CD) contendo as 

gravações.

Consoante se depreende, portanto, todos os documentos foram 

apresentados, com exceção, ao que parece de cópia de eventual 

processo parlamentar físico conforme almejado pelo requerente e mídia da 

sessão plenária pertinente ao caso.

Desta forma, intime-se o requerente para que no prazo de 05 dias informe 

se os documentos acostados não atendem a pretensão formulada pelo 

mesmo e porquê.

Outrossim, intime-se o requerido para que informe os motivos de não 

apresentação de cópia do processo parlamentar físico, isto é, esclareça 

se há como se dá nos processos judiciais e administrativos - um processo 

físico de alteração legislativa e se há a mídia ou degravação da sessão 

plenária, que aprovou a alteração da Lei Orgânica Municipal da forma 

discutida nos autos..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87991 Nr: 5720-72.2013.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Leal Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Bento Ferraz Pacheco, Ilga Maria 

Ferraz Pacheco, Jandira Piccinin Pegoraro, Agropecuária Pessoê Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano de Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Conheço dos embargos de declaração, uma vez que são tempestivos.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

acolhidos.

II – Posto isto acolho os Embargos Declaratórios para revogar a decisão 

de Ref: 84.

 III – Defiro ainda os pedidos de item ‘A’ e ‘B’ de Ref: 88.

IV – Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Citação

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

Processo Número: 1000818-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDINEIA MARIA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GREGORIO PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo 

do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO: LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI PROCESSO n. 

1000818-83.2018.8.11.0013 Valor da causa: $2,400.00 ESPÉCIE: [Fixação]

->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: L.N. d. A. P - 

representada pela genitora CLAUDINEIA MARIA DE ARAUJO Endereço: 

Fazenda Triângulo, ( caminho da cidade de Nova Lacerda, antes da Pol, 

zona Rural, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 POLO PASSIVO: 

Nome: FABIO GREGORIO PEREIRA Endereço: Avenida Morada da Serra, 

263, desconhecido, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 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 a 

liminar/antecipação da tutela, 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 

edital . RESUMO DA INICIAL: L. N. d. A.P é filha do Requerido e 

encontra-se com a mãe Sra. CLAUDINEIA MARIA DE ARAUJO desde 

29/1/2016, apesar de ter sido concedida sua guarda ao requerido no 

processo/Código 108655. A requerente passou a residir com a genitora e 

o valor de pensão alimentícia nunca foi fixado para ela, e o requerido se 

recusa a prestar a assistência necessária para o sustento da menor, 

transferindo toda a responsabilidade para a genitora. O requerido trabalha 

como operador de máquina em fazenda, podendo, assim, contribuir com 

prestação equivalente a 20,96% do salário mínimo vigente, o que perfaz o 

valor atual de R$ 200,00, e mais 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias, tais como, odontológicas, médicas, farmacêuticas, 

ambulatoriais e material escolar. Pede a guarda em favor da mãe, pois não 

tem contato com pai, bem como a fixação dos alimentos em sede de 

liminar. DESPACHO/DECISÃO: Recebo a inicial; Defiro AJG; CITE-SE o(s) 

requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência de 

conciliação/mediação, para a possibilidade de autocomposição da lide, nos 

termos do art.334, caput, do CPC, a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação/Mediação desta Comarca. Não havendo audiência ou 

autocomposição, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data prevista no 

art.335, do CPC, sob pena de revelia. Ressalta-se que o não 

comparecimento injustificado do autor e/ou dos requeridos 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. As 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou Defensor 

Público. Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, se 

assistida, pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, por 

este mandado. Fixo alimentos provisórios, na ausência de maior prova 

quanto aos rendimentos da parte ré, em 20,96% 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. Por derradeiro, visando 

assegurar os interesses da criança e regularizar a situação de fato 

vivenciada pela infante, defiro liminarmente a guarda provisória. Lavre-se 

Termo de Guarda Provisória. Dê-se 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, LIGIA MAGNA SILVA E 

MACHADO DOS REIS, digitei. Pontes e Lacerda/MT, 30 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

2ª Vara

Intimação

Intimação 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)

 

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) 

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: 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)
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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) 

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: 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)

 

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

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

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) 
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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

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

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 
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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: 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)

 

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

Intimação 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)

 

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, 

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: 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)

 

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, 

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
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Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

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 
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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: 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)

 

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

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)
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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

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002541-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M.RAMOS & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

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: 1002504-13.2018.8.11.0013

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)

 

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 

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 
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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

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

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 
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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

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002238-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMIRA SEVERIANO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATUZALEM DE JESUS (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 DESPACHO Processo: 1002238-26.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Lindomira Severiano Coelho Réu (é, s): Matuzalem de Jesus Vistos. 

Considerando Portaria 94/2018-CNPAR que declara ponto facultativo no 

dia 31 de outubro de 2018, a audiência anteriormente designada no feito 

não poderá ser realizada. Assim sendo, REDESIGNO a referida solenidade 

para a data mais próxima disponível em pauta, qual seja, dia 7 de 

novembro de 2018, às 16h30min. INTIMEM-SE. NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público. Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002556-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVIO ROSA MARCAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002556-09.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

REQUERIDO: SAVIO ROSA MARÇAL. 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, 30 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001600-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA BALDUINO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001600-90.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Amélia Balduino de Freitas Réu (é, s): Instituto Nacional do Seguro Social 

Vistos. DEFIRO o pedido retro (ID: 16083921) e, para tanto, RESTITUO o 

prazo para apresentação de recurso por parte da requerida. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 30 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62315 Nr: 2656-25.2011.811.0013

 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: Maria Aparecida Prado de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Veríssimo 

Gonçalves - OAB:8270/MS, Lucimar Cristina Gimenez Cano - 

OAB:8506-A

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

NOVAMENTE INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

358,23 (trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 161/166. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 192,96 (cento e noventa e 

dois reais e noventa e seis centavos) para recolhimento da guia de custas 

e R$ 165,27 (cento e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos) para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119671 Nr: 3462-84.2016.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleni Severino Pereira

 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:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166530 Nr: 3430-11.2018.811.0013

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Costa Prates & Guimaraes Neto LTDA-ME, EROTILDES 

DA COSTA PRATES, Eugênio Guimarães Neto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

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

OAB:14258

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, extinguindo o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em 

decorrência do princípio da causalidade, CONDENO os embargantes ao 

pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários 
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advocatícios no valor de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), com 

espeque no art. 82, §2º, c.c art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código de 

Processo Civil, ficando, todavia, as verbas sucumbenciais sob condição 

suspensiva de exigibilidade (NCPC, art. 98, §3º).Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via 

DJE.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 178035 Nr: 8147-66.2018.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Casa do Adubo Ltda, 

Marcelo Dusso Vasconcelos Braga, Nuccia Garcia Regiani Braga, Luciano 

Vasconcelos Braga, LEILÕES JUDICIAIS SERRANO (AD AUGUSTA PER 

ANGUSTA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA), Vinícius Vasconcelos Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OBADIAS COUTINHO DOS REIS - 

OAB:7877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO a petição inicial, com fulcro assente nos arts. 321, 

parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO o 

embargante ao pagamento das custas e taxas judiciárias. Sem 

condenação a honorários advocatícios em razão da ausência de 

pretensão resistida.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, 

ARQUIVEM-SE os autos.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144238 Nr: 5358-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Oscar Lopes de Oliveira, CECÍLIA RAKEL BORGES DOS 

REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenivaldo Ferreira da Silva, Maria Ivete da 

Silva, Gilson Marcos Rodrigues, Juliana Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 

11.048-B, Waldeci Leles Martins - OAB:4840-B/MT, WANESSA 

MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE CLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE ajuizada por OSCAR LOPES DE OLIVEIRA e CECÍLIA RAKEL 

BORGES DOS REIS contra JENIVALDO FERREIRA DA SILVA e MARIA 

EVETE DA SILVA, todos qualificados nos autos....INTIMEM-SE os autores, 

por meio de sua advogada, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das diferenças das despesas de ingresso, sob 

pena de extinção do processo.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 155150 Nr: 10445-65.2017.811.0013

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVÂNIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Inacio Ribeiro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto José Peixoto 

Vellozo - OAB:109231/RJ

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO os embargos à execução, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC.Assim, e 

considerando o princípio da causalidade, segundo o qual incumbe ao 

litigante que deu causa à instauração do processo arcar com as 

despesas dele decorrentes, com espeque no art. 82, §2º, do Código de 

Processo Civil, CONDENO a embargante ao pagamento das despesas de 

ingresso remanescentes, se houver.CONDENO, outrossim, ao pagamento 

de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, com fulcro assente no art. 85, § 2º, incisos I a IV, e 

§10 do 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152112 Nr: 8935-17.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP AUTO PEÇAS LTDA- ME, Eugênio 

Guimarães Neto, EROTILDES DA COSTA PRATES

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

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Vistos.Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pelo BANCO DO BRASIL 

S/A contra EROTILDES DA COSTA PRATES, EUGENIO GUIMARAES NETO 

e GP AUTO PEÇAS LTDA ME, todos com qualificação na inicial...Pelo 

exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e, consequentemente, 

DECLARO constituído de pleno direito o titulo executivo judicial, devendo o 

processo seguir observando o procedimento estatuído pelo Título II do 

Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil, no que for cabível, 

“ex vi” do art. 702, §8º, do NCPC.CONDENO os embargantes ao 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, bem como aos 

honorários advocatícios já fixados por ocasião do despacho inicial, 

todavia, majorado ao patamar de 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 82, §2º, c/c art. 85, §2º, inciso I a IV, do 

NCPC.Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos 

autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167648 Nr: 3943-76.2018.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV PORTAL DA AMAZÔNIA, TV RECORD 

(GUAPOREÍ)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Vistos.

INTIMEM-SE os réus, por meio de seus advogados, via DJE, para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre o pedido de ref. 22, informando 

se existe interesse na designação da audiência pleiteada.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166444 Nr: 3384-22.2018.811.0013

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 439 de 621



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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO APARECIDO CARDOSO ALVES, Wanderson 

Flavio Cardoso Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A, Cairu 

Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANGELO DE ALMEIDA - 

OAB:309

 Vistos.

Diante da discordância do réu, Caiuru Transportes Ltda, consoante 

petição de ref. 21, INDEFIRO o pedido de desistência da ação formulada 

pelo autor (ref. 17), nos termos do §4º do art. 485 do NCPC.

INTIME-SE o autor, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 5 (cino) dias, indicar o atual endereço da corré, Mapfre Seguradora, 

ou, no mesmo prazo, informar se desiste da ação em relação a retrocitada 

demandada.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112521 Nr: 1069-89.2016.811.0013

 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: LEORI DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romualdo Bezerra de Souza, Alaíde Ramon 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI ELIAS DA CUNHA 

- OAB:12086

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se se desejam o julgamento 

antecipado do mérito ou, no mesmo prazo, indicarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as a pertinência, sob pena de 

indeferimento.

Após, tornem os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101374 Nr: 2684-51.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERAFINA LUIZ DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SERAFINA LUIZ DE CASTRO, devidamente qualificada, apresentou pedido 

de cumprimento de sentença (fls. 114/122), requerendo que o Instituto 

Nacional do Seguro Social fosse intimado para pagar o montante de R$ 

21.091,13 (vinte e um mil, noventa e um reais e treze centavos), quantia 

tornada líquida após a implantação do benefício previdenciário contido nos 

autos.

Após ter sido intimada, a autarquia ré apresentou impugnação às fls. 

127/130, dando conta de que deveriam serem pagos ao exequente, o 

valor de R$ 4.810,91 (quatro mil oitocentos e dez reais e noventa e um 

centavos).

Com efeito, a impugnação de autarquia deve ser parcialmente deferida, 

haja vista que comprovou o recebimento da pensão por morte a partir de 

10 de dezembro de 2015 (fl. 128). No entanto, a sentença de fls. 68/74 

verso fixou como termo inicial do benefício a partir do indeferimento 

administrativo, que ocorreu em 10 de junho de 2015 (fl. 18).

Deste modo, restam-se devidos ainda à exequente os valores resultantes 

do período de 10 de junho de 2015 (data do requerimento administrativo) a 

09 de dezembro de 2015 (dia anterior à implantação da pensão por morte).

Deste modo, DEFIRO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentado, para reconhecer o excesso de execução 

decorrente da incorreção do período do cálculo.

Depois de operado o trânsito em julgado deste decisório, para que seja 

sanada qualquer dúvida com relação ao “quantum” devido, DETERMINO a 

elaboração de planilha de cálculo pela contadoria deste juízo e a sua 

consequente juntada aos presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

moldes fixados nesta decisão e no acórdão proferido no feito.

Com a juntada do referido cálculo, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus 

advogados, para manifestação no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Em 

seguida, RETORNEM os autos à conclusão para homologação.

INTIME-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119276 Nr: 3281-83.2016.811.0013

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER GOMES SANTANA, GLORIA BENTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Silva Ferreira, EROMILDA FERNANDES 

FERREIRA, Elias Andrade de Jesus, Geni Beariz de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIO FERNANDO GUEDES 

JUNQUEIRA FERREIRA - OAB:24635, Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, para o fim 

de DECLARAR extinta a obrigação representada pelo pagamento das duas 

parcelas oriundas da escritura pública de compra e venda com alienação 

e garantia fiduciária firmada com os réus, com vencimento estabelecido 

para os dias 13/05/2016 e 13/05/2017, nos termos do art. 487, inciso I, c.c. 

art. 546, “caput”, do NCPC.Com o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE.Após, TRANFIRA-SE os valores vinculados nos autos à 

conta judicial indicada por ocasião do recebimento do ofício oriundo da 

Justiça Federal de Cáceres/MT (ref. 81). Após, COMUNIQUE-SE, 

OFICIANDO-SE. Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO os 

réus ao pagamento das custas judiciais e taxa judiciária, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §2º, incisos I a IV, do NCPC.Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Com o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação das partes pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

ao ARQUIVO, conforme determinado no Capítulo 06, Seção 16, item 29, da 

CNGC/MT.CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145174 Nr: 5761-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elídia Vieira da Silva Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Carlos Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, DESENTRANHE-SE a manifestação de fls. 51/52 (ref. 35), pois 

vislumbro que foi protocolizada erroneamente, uma vez que é endereçada 

a outro juízo, além de conter numeração de processo, código, e nome das 

partes alheias a estes autos. Após, ENCAMINHE-SE a petição ao seu 

subscritor.

INTIME-SE a Fazenda Pública Nacional, considerando até o momento 

apenas as Fazendas Públicas Estadual e Municipal foram intimadas.

Ainda, haja vista a apresentação das Primeiras Declarações à ref. 20, 

CITEM-SE os herdeiros, conforme já determinado à ref. 16.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147906 Nr: 7002-09.2017.811.0013

 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: Clarice Manzano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heidi Edite Souza Pedroso, Natália Aparecida 

da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE MELLO E SOUZA 

CAMARDELLA - OAB:240050

 Vistos.

 Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS apresentada pelo espólio de JOSÉ 

CLAILTON DA COSTA em face de NATÁLIA APARECIDA DA CRUZ e HEIDI 

EDITE SOUZA PEDROSO.

 Intimadas acerca das contas apresentadas, as requeridas deixaram 

transcorrer “in albis” o prazo para impugnação.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil.

 A revelia faz presumir o acerto das contas prestadas pela inventariante, 

assim, JULGO PROCEDENTE as contas prestadas por CLARICE em face 

de NATÁLIA APARECIDA DA CRUZ e HEIDI EDITE SOUZA PEDROSO e, 

consequentemente, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

TRANSLADE-SE cópia da sentença e da certidão respectiva aos autos em 

apenso.

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.

Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162559 Nr: 1596-70.2018.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Barbosa da Silva Chikami, ERICA SILVA 

CHIKAMI, MAILA SILVA CHIKAMI, RODRIGO SILVA CHIKAMI, LETICIA 

FURTADOO CHIKAMI DORNELAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CHIKAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADJAYME DE FARIA MELO - 

OAB:12403, DAINEZ NOGUEIRA MOREIRA - OAB:5006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem, estabelecidas tais premissas de ordem jurídica, diversamente 

quanto à suposta omissão, inexistente, “in casu”, observa-se a real 

ocorrência do alegado erro material na decisão objurgada, 

especificamente à fl. 55, primeiro parágrafo, uma vez que, ao invés de 

indicar o “Estado de Mato Grosso” como quem interpôs os Embargos de 

Declaração, deveriam restar consignado os autores, quais sejam, 

“Lucimar Barbosa da Silva, Onivaldo Kasuo Chikam, Erica Silva Chikami, 

Maila Silva Chikami, Rodrigo Silva Chikami, Tadashi Silva Chikami e Letícia 

Furtado Chikami Dornelas”.Por tais considerações, por haverem sido 

delineado o requisito estampado no inciso III do art. 1.022 do NCPC, 

ACOLHO PARCIALMENTE os embargos declaratórios e, como corolário 

natural, RETIFICO em sua feição parcial o conteúdo da decisão de fls. 

55/56 para o único fim de corrigir o erro material na forma 

supracitada.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).INTIME-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162752 Nr: 1677-19.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Sérgio Domingos da Silva, União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição de folhas retro como emenda da inicial.

INDEFIRO a liminar pleiteada na inicial, diante da ausência de elementos 

nos autos que informem a data pela qual o embargante teve a posse do 

veículo automotor penhorado na execução em apenso.

Ressalto que inexiste no contrato cláusula indicativa da data em que 

ocorreu a suposta tradição do bem.

CITE(M)-SE o(s) requerido(s), por meio de remessa dos autos, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, oferecer contestação, nos termos dos arts. 183, 

§1º c/c 679 do NCPC.

Ofertada a contestação, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu 

(sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, 

para ofertar impugnação no prazo legal.

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado do mérito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154143 Nr: 9982-26.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alci Costa Mozer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Partido da República Coligação O Progresso 

não pode parar, Hilário Garbim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE JERONIMO SILVA - 

OAB:16046, Viviana de Jesus Hidalgo - OAB:16042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucinei Edilene Pereira Dan - 

OAB:24677, MARILIA DE CARVALHO DE SAMPAIO E SILVA LINDOLFO 

- OAB:24817/O, WAGNER DE BARROS FERRETI - OAB:13530

 Ante o exposto, ACOLHO as prejudiciais de mérito deduzidas pelos réus, 

declarando a prescrição da pretensão reparatória por danos materiais e 

morais e, consequentemente, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

inaugurais, com resolução do mérito, forte no art. 487, inciso II, do Código 

de Processo Civil.Pelo princípio da causalidade e sucumbência, CONDENO 

o autor a pagar as despesas de ingresso além de honorários advocatícios 

de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa em favor de cada um dos réus, na forma dos arts. 82, 

§2º, c.c. art. 85, §2º, incisos I a IV, do NCPC, ressalvando que tais verbas 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, “ex vi” do art. 98, §3º, 

do mesmo “codex”, por se tratar o autor de beneficiário da gratuidade da 

justiça.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.Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

e, após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.Por fim, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 103324 Nr: 3466-58.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zema Cia. de Petróleo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto São Paulo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALOMA CRISTIANE DE 

OLIVEIRA - OAB:126700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido retro formulado e, consequentemente, SUSPENDO o 

processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, 

do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.
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Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81751 Nr: 3948-11.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. F. Freitas Faria e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 Autos do processo nº 3948-11.2012.811.0013Código nº 

81751Vistos...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 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.V – CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda, 22 de 

outubro de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002558-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLAS TAVARES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002558-76.2018.8.11.0013 REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO – FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

REQUERIDO: WALLAS TAVARES OLIVEIRA. 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$ 19.380,58 (dezenove mil, trezentos e 

oitenta reais e cinquenta e oito centavos). PROMOVAM-SE as anotações 

necessárias no Sistema PJE. INTIME-SE o requerente, por meio de seu 

advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, complemente 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, 

30 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 173409 Nr: 6185-08.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noé Estevão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zilene Maria do Carmo 

Bissolli - OAB:17061/0-OAB-MT

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Devolva-se a missiva, 

devidamente cumprida, com as baixas e anotações de estilo, consignando 

nossas homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 172576 Nr: 5861-18.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GOMES, Juliane Ferreira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplicio Kuhn - 

OAB:14238/MT

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Considerando as ocorrências 

acima, devolva-se a missiva, com as baixas e anotações de estilo, 

consignando nossas homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de 

nulidade, saem os presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 110265 Nr: 179-53.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Lopes do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Expeça-se Carta Precatória para 

a comarca de Cuiabá a fim de inquirir a testemunha Policial Militar Wagner 

Pinheiro de Souza. II. REDESIGNO a presente audiência para o dia 

12/04/2019 às 16h30min para inquirir a testemunha policial Wusguesley 

Cavalcante Pereira, dispensada a presença do réu. III. Inexistindo qualquer 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. IV. REQUISITE-SE. V. 

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-81.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MUSA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (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 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: 78250-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LEONARDO DE ARAUJO 

COSTA TUMIATI PROCESSO n. 1000219-81.2017.8.11.0013 Valor da 

causa: $28,653.00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO 
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DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: ALEXANDRE MUSA DA 

CUNHA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA N. 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para pagamento do valor apurado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e honorários 

advocatícios, cada 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. 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.. 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). PONTES E LACERDA, 30 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: 1000623-98.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ROSA DA CONCEICAO CARVALHO (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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000307-22.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELANIA DE OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

SIMONE DE OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO MARIN (REQUERIDO)

ROSA HELENA DA SILVA MARIN (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de dezembro de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRACA RIBEIRO (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:

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 

14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-23.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR TENORIO (REQUERIDO)

ADEMIR TENORIO 53614194191 (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de dezembro de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-89.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SCARLLET KELI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 3 de dezembro de 2018, às 

14h50min.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78198 Nr: 240-37.2018.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, GKdSFR, HdSF, SFdSFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos para proceder a INTIMAÇÃO da parte 

autora, via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico)para 

manifestar acerca da Carta Precatória devolvida e juntada às fls 22/25, a 

fim de dar prosseguimento no feito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69084 Nr: 1715-33.2015.811.0014

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Pereira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

acerca do retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24581 Nr: 1793-08.2007.811.0014

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vander Pádua Mello, Veridiana Lopes Mello, Raul 

Antônio Zonetti, Vânia Maria Mello Zonetti, Bruno Antonio Macitelli, Trajano 

Carneiro Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salathiel Ferreira da Sá Neto, Sueli Maria Dib 

Ferreira de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aguinaldo Alves Biffi - 

OAB:128862/SP, Duilio Piato Júnior - OAB:3.719, Fabiano Joaquim 

Quinebre - OAB:12196, Ildo Roque Guarechi - OAB:1779MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Martello Júnior - 

OAB:6370, Julio César Speranza Júnior - OAB:OAB/MT 15.290, 

Leonardo Santos Resende - OAB:MT/6358, Rafael Vicente 

Gonçalves Tobias - OAB:14895/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

requerida, via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70735 Nr: 878-41.2016.811.0014

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Aparecido de V. Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida 

Alves-Procuradora do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo A. de Vitto Jr. - 

OAB:4.838-A/MT, Joel Becker - OAB:14071, Thâmis Vizzotto - 

OAB:9.712/MT

 Processo nº 878-41.2016.811.0014 (Código nº 70735)

Ação de Execução Fiscal

 Exequente: Fazenda Pública Estadual

 Executado: Geraldo Aparecido de V. Junior

Vistos etc.

I - Cite-se o Executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar o principal 

e seus acessórios ou garantir a execução, com observância das 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º da Lei nº 6.830/80. Em 

caso de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa;

II - Não havendo pagamento, tampouco garantida a execução, por meio de 

depósito ou fiança, proceda-se à penhora dos bens do Executado, tantos 

quantos bastem para garantir a Execução;

III – Se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar, proceda-se ao 

arresto;

IV - Recaindo a eventual penhora ou arresto sobre bens imóveis, 

averbe-se a medida constritiva no Registro Imobiliário respectivo, 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no artigo 14 da Lei nº 6.830/80;

V - Avaliem-se os bens. Após, intime-se o Executado da penhora e da 

avaliação, na forma do artigo 12 da Lei nº 6.830/80. Se necessário, 

expeça-se Edital de Intimação com prazo de 20 (vinte dias), enviando-se à 

Imprensa Oficial para publicá-lo;

VI - A seguir, decorrido o prazo para oferecimento de impugnação, dê-se 

vistas ao Exequente para manifestar-se sobre a penhora e a avaliação;

Após, conclusos para impulso oficial.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Poxoréu (MT), 22 de junho de 2016.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64725 Nr: 1514-47.2016.811.0033

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. RODRIGUES DA SILVA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA PESTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 

17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado inicialmente, para o 

fim condenar a requerida a prestar as contas a parte autora, de todo o 

período de atuação na função de gestora da empresa, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de incidência do disposto no artigo 55, §5º, do 

CPC, devendo as contas serem prestadas em observância ao disposto no 

artigo 551 do CPC.Condeno a requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os 

quis mantenho suspensos a cobrança, posto que defiro à requerida os 

benefícios da assistência judiciária gratuita.Por conseguinte, declaro 

encerrada esta fase procedimental, com resolução do mérito, na forma do 

artigo 487, do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Oportuna e devidamente certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se.São José do Rio Claro – MT, 22 de outubro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-13.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-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))

 

PROCESSO Nº. 8010125-13.2017.8.11.0033 REQUERENTE: RAFAEL 

FERREIRA DE CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o requerido quitou integralmente o débito 

(Id. 16019657). Desta feita, extingo o feito por satisfação, nos termos do 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, expeça-se 

alvará de levantamento em favor da parte autora, conforme conta 

bancária indicada. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 26 de 

outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica
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Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 089/2018-DF

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, MM. Juiz de Direito Diretor do 

Foro desta Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc .....

Considerando o teor do Decreto Municipal nº. 005/2018, datada de 

5.2.2018, expedida pela Prefeitura Municipal de Vila Rica-MT. R E S O L V 

E: I - Suspender o expediente forense nesta Comarca, no dia 31 de 

Outubro de 2018 (quarta-feira), em virtude do feriado municipal decretado 

para comemoração do "Dia da Reforma Protestante". II - Ficam os prazos 

processuais que, por ventura, devam iniciar-se ou completar-se nesta 

data, automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.

P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Vila Rica, 30 de outubro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz De Direito Diretor do Foro

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37311 Nr: 173-14.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rogerio Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:

 SENTENÇA.

Vistos em correição.

1. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, denunciou MARCOS ROGERIO PEREIRA DE OLIVEIRA, já qualificado 

nos autos, como incurso nas penas do art. 299, caput c/c art. 304, ambos 

do Código Penal.

Narrou a denuncia que no dia 28 de dezembro de 2014, por volta das 18 

horas e 10 minutos, na Rua 15, s/nº, Bairro Brasilândia, Alto Garças/MT, o 

denunciado, Marcos Rogério Pereira de Oliveira, durante uma abordagem 

realizada por Policiais Militares, fez uso de documentos públicos 

falsificados, ao apresentar Cédula de Identidade (RG), Título Eleitoral e 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), em nome de Lucas Francisco da 

Silva, com o fim de omitir antigos antecedentes criminais, conforme 

documento de fl. 49.

Que o denunciado, Marcos Rogério Pereira de Oliveira, fez ser inserido em 

documento público, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Infere-se do apurado que o denunciado no momento em que foi 

interrogado pelo Autoridade Policial declarou chamar-se Lucas Francisco 

da Silva, fornecendo dados falsos, conforme documentos de fls. 08/10.

 Logrou-se apurar que Lucas Francisco da Silva e Marcos Rogério Pereira 

de Oliveira se tratam da mesma pessoa, conforme demostra o Laudo 

Pericial de fls. 31/42.

 Consta do incluso caderno investigatório que, o denunciado, Marcos 

Rogério Pereira de Oliveira, tinha interesse no uso de documento falso e 

no fornecimento de dados falsos, sendo que já possuía em seu desfavor 

três mandados de prisão preventiva expedidos pelas comarcas de 

Rondonópolis-MT, Jales-SP e Votuporanga-SP.

A denúncia fora recebida à ref. 04 dos autos.

Citado pessoalmente à ref. 18, o acusado apresentou resposta à 

acusação à ref. 26 dos autos.

À ref. 38 designou-se audiência de instrução e julgamento, sendo 

realizada à ref. 80, ocasião em que se ouviu as testemunhas Arthur Luiz 

Porfírio e Rodrigo Aparecido.

Com o retorno das cartas precatórias expedidas para oitiva das demais 

testemunhas, designou-se interrogatório do acusado à ref. 93, sendo 

realizado à ref. 116.

O MPE apresentou memoriais á ref. 124 requereu a condenação do 

acusado nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa apresentou memoriais à ref. 129, em que postulou 

pela absolvição do acusado e subsidiariamente pelo reconhecimento do 

instituto do post factum impunível, em relação a conduta anterior prevista 

no artigo 304, do CP, ou caso V. Exa. entenda de modo diverso, que seja 

reconhecido o uso de documento falso como ante fato impunível, diante de 

eventual condenação pelo crime previsto no artigo 299, do CP. Pleiteou 

ainda pelo reconhecimento da inexibilidade de conduta diversa do 

denunciado diante das circunstâncias nas quais se encontrava, devendo 

ser reconhecida a referida causa de isenção de pena, nos termos do art. 

386, inciso VI do CPP, e subsidiariamente pela aplicação da atenuante da 

confissão espontânea.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a 

responsabilidade criminal de MARCOS ROGERIO PEREIRA DE OLIVEIRA, 

anteriormente qualificado, pela prática do delito descrito na denúncia.

 2.1 Quanto aos crimes previstos no art. 299, caput e art. 304 do CP

Tanto a materialidade quanto à autoria desses crimes restou fartamente 

provada nos autos com relação ao réu.

A materialidade está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (ref. 

02), Laudo Papiloscópico (ref. 02) e depoimentos encartados no caderno 

investigativo e em juízo. (refs. 02, 80 e 116).

A autoria que se imputa ao réu em relação a estes crimes também fora 

comprovada. Vejamos.

A testemunha Arthur Porfírio em que declarou que em 2013, compareceu 

nesta cidade de Alto Garças/MT uma equipe de investigadores da Policia 

Civil do município de Jales/SP, eis que procuravam um foragido da justiça, 

e que haviam informações de que o indivíduo se encontrava nesta cidade 

de Alto Garças/MT. Declarou ainda que os investigadores mostraram 

diversas fotografias, e que ao ver uma delas, o policial reconheceu o 

acusado, mas após buscas no intento de localizar e proceder a prisão do 

acusado, não se obteve êxito.

Segue trecho do depoimento do policial Arthur em juízo contando em 

detalhes como foi realizada a abordagem do acusado no dia dos fatos à 

ref. 80:

 02'23? – “(…) fomos até a residência de Marcos Rogério e no momento 

da abordagem ele se identificou como Lucas, mas naquela hora não 

apresentou nenhum documento; em razão das informações obtidas pela 

equipe policial de Jales/SP e por ter conhecimento de que Lucas não era o 

nome verdadeiro do indivíduo, a guarnição conduziu o acusado para 

proceder averiguações na Delegacia (…)”.

 03'10? - O Dr. Carlos (delegado) compareceu para lavrar o auto de prisão 

em flagrante, ocasião em que o acusado apresentou a documentação 

falsa, se identificando a todo momento como Lucas.

 03'33? - Questionado sobre as informações a respeito dos mandados de 

prisão em desfavor do denunciado, o policial contou que a Delegacia de 

Polícia Civil de Alto Garças/MT recebeu os mandados da comarca de 

Jales/SP, inclusive, informou que entraram em contato com o Delegado 

titular de lá porque o indivíduo possui vastos antecedentes criminais por 

crimes graves como latrocínio, roubo de carga, roubo de veículo, etc.

No mesmo sentido é a própria confissão do acusado em juízo (ref. 116):

 01':49? – “Eu tava com um mandado de prisão em São Paulo, né? Eu já 

usava esse nome (Lucas), mas não usava esse nome pra fazer 

malandragem, usava esse nome pra trabalhar, entendeu? Com esse nome 

de Lucas eu trabalhei dois anos e seis meses em um emprego (…)”.

 02'06? – “Como o cerco tinha fechado para mim, o meu nome Marcos não 

podia trabalhar, eu acabei usando esse nome pra trabalhar (…)”.

 02'40'' – Indagado pelo Juiz se retirou os documentos falsos, o acusado 

respondeu: “Isso. Consegui em uma feira em Goiânia/GO”

 03'20'' – (...) Adquiri o documento com nome falso no ano de 2010.

Diante desse quadro, a condenação do acusado é medida de rigor. Os 

agentes públicos ouvidos em Juízo e em sede inquisitiva (ref. 02) narraram 

de forma uníssona que o acusado, ao se identificar, apresentou carteira 

de identidade, título de eleitor e CPF em nome de outra pessoa, porém na 

qual constava fotografia compatível com sua fisionomia.

Como cediço, a força dos depoimentos de agentes públicos não deve ser 

retirada apenas em função de sua profissão. Acerca do tema, cite-se:

 "(...) Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos 

agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem 
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credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia 

com os elementos constantes dos autos." (STJ, HC 262582 / RS, Relator 

Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, data do julgamento: 10/03/2016.)

Ademais, a palavra dos agentes públicos também se coaduna com outros 

elementos presentes nos autos, como a própria confissão do acusado.

Em juízo (ref. 116) o denunciado admitiu sua verdadeira identidade e a 

prévia obtenção ilegal do documento em outro Estado da Federação.

Cumpre mencionar ainda que o laudo papiloscópico (ref. 02) confirmou 

que Lucas Francisco da Silva e Marcos Rogério Pereira de Oliveira se 

tratam da mesma pessoa.

Como visto, há elementos probatórios suficientes de que o acusado 

também fez uso de documento público falso de forma dolosa, 

apresentando, aos agentes policiais que o abordaram, cédula de 

identidade com conteúdo inverídico.

Resta claro, pelos elementos colhidos nos autos, que a carteira de 

identidade, o título eleitoral e o cadastro de pessoas físicas (CPF) todos 

documentos públicos, confeccionados continham dados relacionados a 

pessoa diversa, qual seja, Lucas Francisco da Silva, que pelo acusado 

foram fornecidos, estando caracterizada, pois, a conduta de fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. Ademais, é certo 

que tal conduta tinha por finalidade alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante, qual seja, a correta identidade do réu, haja vista 

que conforme se depreende do próprio depoimento do acusado, este se 

encontrava com alguns mandados de prisões no Estado de São Paulo, e 

com o seu nome original, qual seja Marcos Rogério, não podia trabalhar.

Portanto, os elementos contidos nos autos corroboram a descrição da 

denúncia no sentido de que o acusado fez inserir dados de outrem no 

aludido documento público para dificultar sua correta identificação, o que 

se explica pelos diversos mandados de prisão preventiva em aberto, 

expedidos pelas Comarcas de Rondonópolis-MT, Jales-SP e 

Votuporanga-SP. Assim, não prosperam os esforços defensivos para a 

absolvição do acusado.

A prova produzida nos autos é coesa e segura, demonstrando prática dos 

crimes em questão.

Reputo presente o concurso material entre os crimes, eis que foram 

praticados mediante mais de uma ação, tanto que seus momentos 

consumativos não coincidem.

Aliás, conforme se observa nos autos, transcorreu longo período entre a 

prática de cada um deles, pois o réu praticou o crime de falsidade 

ideológica no ano de 2010, conforme declarou em seu próprio depoimento 

(ref. 116), enquanto o uso de documento falso apenas se deu no ano de 

2014.

Ademais, é certo que a prática de um desses crimes não induz, 

necessariamente, ao outro. Com efeito, mesmo após a falsidade 

ideológica, fazendo inserir dados falsos no documento, o acusado poderia 

se abster de exibi-lo aos agentes policiais na data em questão.

Não se pode ignorar, ainda, a potencialidade lesiva da falsidade ideológica. 

Nesse contexto, não se revela possível aplicar a consunção, que 

significaria, em última análise, sancionar da mesma forma situações 

diversas. Acerca do tema, vale mencionar:

 “EMENTA - SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELOS DELITOS DE 

FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ARTS. 299 

E 304, C.C. ART. 69, CAPUT) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A 

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E RECONHECIMENTO DA 

ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. DESCABIMENTO – 

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS – 

ACUSADO QUE APRESENTOU DE FORMA ESPONTÂNEA O DOCUMENTO 

FALSIFICADO – AUSÊNCIA DE DOLO AFASTADA – CONDENAÇÃO – 

NECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – 

CRIMES AUTÔNOMOS – CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO – 

DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS – REPRIMENDA 

FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DA 

PENA CORPORAL – FORMA DE CUMPRIMENTO A SER FIXADO PELO 

JUÍZO DAS EXECUÇÕES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. (...)

Nesse sentido, ensina Damásio de Jesus que: “ocorre a relação 

consuntiva, ou de absorção, quando um fato definido por uma norma 

incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou 

execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou 

posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente 

àquele crime.”

 E mais:

 (...) Não há qualquer incompatibilidade ou bis in idem na condenação pelos 

dois crimes, uma vez que foram delitos autônomos, ocorridos em 

contextos fáticos e circunstâncias diferentes, inviabilizando a aplicação 

automática do princípio da consunção. Nessa linha de entendimento já 

decidiu a Corte de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 

0021222-05.2009.8.26.0068, rel. Luis Soares de Mello, j. em 10.05.2011).

 Conforme entendimento esposado acima, inaplicável o princípio da 

consunção ante o esboço fático do caso, onde as condutas, repito, não 

apresentam nexo de dependência ou subordinação e, consequentemente, 

deve ser mantido o concurso material de crimes. (...)” (Apelação nº 

0007391-09.2010.8.26.0114, Relator(a): Ivana David, Comarca: Campinas, 

Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 

14/11/2017).

Assim, afasto a tese de ocorrência de absorção de crimes, porquanto 

somente deve ser invocada quando há o exaurimento do falso, enquanto 

crime meio, para a consecução do crime fim, não lhe restando eficácia 

para a prática de atos lesivos futuros hipótese não ocorrente no caso 

concreto, pois o uso do documento falso não pode ser absorvido pela 

falsidade ideológica.

No mais, quanto a tese alegada de inexigibilidade de conduta diversa, 

verifica-se que a mesma também não deve prosperar.

Isso porque não é suficiente para caracterização da causa supralegal de 

dirimente da culpabilidade, a inexigibilidade de conduta diversa, o 

argumento de que o denunciado fez uso do documento falso a fim de 

permanecer em liberdade, próximo à sua família e para trabalhar.

Nesse sentido:

 “HABEAS CORPUS. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATIPICIDADE. 

INOCORRÊNCIA. O fato de o paciente ter apresentado à polícia identidade 

com sua foto e assinatura, porém com impressão digital de outrem, 

configura o crime do art. 304 do Código Penal. Havendo adequação entre 

a conduta e a figura típica concernente ao uso de documento falso, não 

cabe cogitar de que a atribuição de identidade falsa para esconder 

antecedentes criminais consubstancia autodefesa. Ordem denegada” (HC 

92.763, Rel. Min. Eros Grau, DJe 25.4.2008, grifos nossos).

E mais:

 Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. 

ESTRANGEIRO. PASSAPORTE. MATERIALIDADE E AUTORIA 

COMPROVADAS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INEXIGIBILIDADE DE 

CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. REGIME DE PENA. SEMI-ABERTO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A materialidade e a autoria 

restaram comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão, pelo 

laudo de exame documentoscópico, pela confissão do acusado e pelos 

depoimentos testemunhais. 2. A conduta do acusado se amolda 

perfeitamente à previsão do art. 304 c/c 297 do CPB, não havendo que se 

falar de falsificação incapaz de enganar o homem comum, uma vez que a 

falsificação que necessita de instrumento óptico especializado para 

análise conclusiva não se enquadra no conceito de falsificação grosseira. 

3. O fato de o acusado estar passando por dificuldades financeiras em 

seu país de origem não autoriza a exclusão da culpabilidade por 

inexigibilidade de conduta diversa. 4. O regime inicial da pena privativa de 

liberdade deve ser o semi-aberto, considerando o disposto no art. 33, § 3º 

c/c 59, ambos do CPB, bem como o fato de o acusado se encontrar 

foragido. 5. Apelação parcialmente provido. TRF-1 - APELAÇÃO CRIMINAL 

ACR 539 RR 0000539-30.2008.4.01.4200 (TRF-1) Data de publicação: 

03/09/2010.

A exigibilidade de conduta diversa é o elemento da culpabilidade 

consistente na expectativa da sociedade acerca da prática de uma 

conduta diversa daquela que foi deliberadamente adotada pelo autor de 

um fato típico e ilícito.

 No caso dos autos era perfeitamente possível que o acusado tomasse 

providências disponíveis a qualquer cidadão para evitar a conduta que lhe 

impulsionou à prática delitiva, sendo incabível o reconhecimento da 

inexigibilidade de conduta diversa.

 Assim, não operando em favor de MARCOS ROGERIO PEREIRA DE 

OLIVEIRA qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, estando 

caracterizada nos autos tanto a prática da falsidade ideológica quanto o 

uso de documento falso pelo réu, a condenação do acusado pelos delitos 

imputados na denúncia é medida de rigor.

3. DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia, e condeno o réu MARCOS ROGERIO PEREIRA DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções 
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previstas no art. 299, caput c/c art. 304, ambos do Código Penal.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à 

dosimetria da pena.

 Outrossim, a fim de se evitar repetições desnecessárias passo a analise 

das circunstancias judiciais dos delitos conjuntamente. Considerando as 

circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que:

 a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: possui maus antecedentes (autos de execução de pena 

cód. 57423 em trâmite nesta Comarca de Alto Garças/MT), afim de se 

evitar bis in idem, postergo sua análise para a 2º fase da dosimetria da 

pena;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social 

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: não destoam dos crimes desta natureza;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

 3.1 Quanto ao crime previsto no art. 299 do CP (falsidade ideológica):

 À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 01 (um) ano de reclusão, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, reconheço a existência 

da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal). Encontra-se presente a 

circunstância atenuante relativa a confissão espontânea (art. 65, III, "d", 

do Código Penal), devendo serem integralmente compensadas, razão pela 

qual mantenho a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano de reclusão, 

com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, 

tornando a pena concreta e definitiva em desfavor de MARCOS ROGERIO 

PEREIRA DE OLIVEIRA em 01 (um) ano de reclusão, com pagamento de 10 

(dez) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trigésimo do salário 

mínimo), vigente à época do fato delituoso, visto não haver informação nos 

autos sobre a capacidade financeira do réu.

 3.2 Quanto ao crime previsto no art. 304 do CP (uso de documento falso):

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 01 (um) ano de reclusão, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, reconheço a existência 

da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal). Encontra-se presente a 

circunstância atenuante relativa a confissão espontânea (art. 65, III, "d", 

do Código Penal), devendo serem integralmente compensadas, razão pela 

qual mantenho a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano de reclusão, 

com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, 

tornando a pena concreta e definitiva em desfavor de MARCOS ROGERIO 

PEREIRA DE OLIVEIRA em 01 (um) ano de reclusão, com pagamento de 10 

(dez) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trigésimo do salário 

mínimo), vigente à época do fato delituoso, visto não haver informação nos 

autos sobre a capacidade financeira do réu.

 4. DO CONCURSO MATERIAL

Tendo em vista que o denunciado praticou os delitos capitulados nos 

artigos 299 e 304, ambos do CP, reconheço o concurso material previsto 

no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo 

qual torno a pena DEFINITIVA do réu MARCOS ROGERIO PEREIRA DE 

OLIVEIRA no patamar de 2 (dois) anos de reclusão com pagamento de 20 

(vinte) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trigésimo do salário 

mínimo), vigente à época do fato delituoso, visto não haver informação nos 

autos sobre a capacidade financeira do réu.

Verifico que, na situação em tela, torna-se incabível a aplicação da 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 

do CP), bem como a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), ante a 

reincidência do acusado.

5. DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA

Nos termos da Súmula 717 do STF, em conjunto com o art. 33, § 3º do CP, 

verifica-se a possibilidade de se fixar regime mais gravoso para inicio do 

cumprimento da reprimenda, desde que devidamente justificado.

Nesse sentido:

 "O preceito inscrito no art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal não obriga o 

magistrado sentenciante, mesmo tratando-se de réu sujeito a pena não 

superior a oito anos de prisão, a fixar, desde logo, o regime penal 

semiaberto. A norma legal em questão permite ao juiz impor ao 

sentenciado regime penal mais severo, desde que o faça, no entanto, em 

decisão suficientemente motivada (Súmula 719/STF). A opção pelo regime 

menos gravoso, desse modo, constitui mera faculdade legal reconhecida 

ao magistrado." (HC 125589 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda 

Turma, julgamento em 19.5.2015, DJe de 26.6.2015).

E mais:

 Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (1) 

IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE 

DA VIA ELEITA. (2) MAJORANTES (ART. 157 , § 2.º , I , II E V , DO CP ). 

EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (DOIS QUINTOS). 

JUSTIFICATIVA IDÔNEA. (3) REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA 

MAIS GRAVOSO. REFERÊNCIA A ELEMENTO CONCRETO. ILEGALIDADE. 

AUSÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. É imperiosa a necessidade de 

racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de 

cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema 

recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva 

de recurso especial. 2. Não há manifesta ilegalidade a ser reconhecida. 

Em se tratando de roubo circunstanciado, a majoração da pena acima do 

mínimo legal (um terço) requer devida fundamentação, com referência a 

circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, 

o que se verifica no caso em apreço. 3. Por mais que a pena-base tenha 

sido fixada no mínimo legal, bem como o quantum da pena ser inferior a 

oito anos de reclusão, havendo menção a elemento concreto para o 

estabelecimento de regime inicial mais severo, não há falar em 

constrangimento ilegal. Na espécie, foi apontada significativa 

particularidade fática (os réus ao adentrarem a casa em que as vítimas se 

encontravam empregaram violência física e ameaças, sendo que segundo 

uma das vítimas, um dos agentes teria inclusive colocado o revólver na 

cabeça de um menino de dez anos de idade) a revelar modus operandi 

com plus de reprovabilidade, autorizando, assim, o tratamento mais 

gravoso. 4. Habeas corpus não conhecido, cassada a liminar outrora 

deferida. STJ - HABEAS CORPUS HC 184165 SP 2010/0164005-7 (STJ) . 

Data de publicação: 10/05/2013.

 Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ELEMENTOS 

DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO 

LEGAL REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. 

POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I - No caso, o magistrado, ao 

fixar a pena-base do paciente, observou fundamentadamente todas as 

circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal , o que 

justifica o quantum acima do mínimo legal. II - Segundo a alínea b do § 2º do 

art. 33 do Código Penal , é ato discricionário do juiz a adoção de regime 

inicial de cumprimento de pena mais rigoroso. III - Ordem denegada. STF - 

HABEAS CORPUS HC 102651 MG (STF). Data de publicação: 30/06/2010.

Logo, ante reincidência do acusado (autos de execução de pena cód. 

57423 em trâmite nesta Comarca de Alto Garças/MT), imperioso determinar 

a fixação do regime mais gravoso para o início do cumprimento de pena do 

réu.

Assim, em consonância ao art. 33, § 3º do CP, DETERMINO o REGIME 

SEMIABERTO para início do cumprimento de pena do réu MARCOS 

ROGERIO PEREIRA DE OLIVEIRA.

6. DAS DETERMINAÇÕES GERAIS

Por fim, RECONHEÇO O DIREITO DO RÉU MARCOS ROGERIO PEREIRA DE 

OLIVEIRA DE RECORRER EM LIBERDADE, tendo em vista o regime de 

cumprimento de pena aplicado acima, bem como o pouco tempo de pena 

privativa de liberdade restante a ser executada, caso transite em julgado 

esta sentença.

Com efeito, tenho que, in casu, a sua prisão preventiva não se 

compatibiliza com o princípio da homogeneidade, corolário da 

proporcionalidade, e segundo o qual “não se mostra razoável manter 

alguém preso cautelarmente em regime mais gravoso do que aquele que, 

ao final do processo, será eventualmente imposto” [TJ-PE - HC: 4069610 

PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 25/11/2015, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 22/01/2016].

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas e taxas processuais 

eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos 

culpados; comunique-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, inciso 

III, da CF/88; comunique-se ao instituto de identificação civil; expeça-se o 

necessário para execução da pena. Efetivem-se as demais formalidades 

legais e arquive-se o presente feito, procedendo-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Da sentença, intimem-se o Ministério Público, a Defesa e o condenado, 
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pessoalmente, indagando a eles sobre o desejo de recorrerem o que será 

feito mediante termo, tudo a teor do artigo 1421 e parágrafo único da 

CNGCGJ/MT.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43298 Nr: 855-32.2016.811.0035

 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: SFVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri de Sousa Brito Filho - 

OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, Sergio 

Henrique Guareschi - OAB:9724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 DECISÃO.

Vistos em correição.

Considerando o pedido de realização de perícia à ref. 86 dos autos, 

intime-se o requerido para que especifique o tipo de perícia técnica a ser 

realizada, bem como justifique a sua necessidade de sua realização no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito.

Após, tornem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58642 Nr: 1951-14.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Nascente Produtos Agropecuários - EPP, Ivandro 

Ulmerindo Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ADAMSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRAO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 17462, ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - 

OAB:OAB/MT 14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que providencie o depósito da 

diligência, para cumprimento da missiva, devendo acessar o site do 

tjmt.jus.br. Link de emissão de GUIAS ONLINE. Diligência de Oficial de 

Justiça, sob pena de devolução sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14882 Nr: 912-26.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilon Taciano de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Akita - OAB:213095/SP, 

Paulo Humberto Moreira Lima - OAB:221274/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 14882

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária movida por Odilon Taciano de Macedo em 

desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, julgo extinta a presente execução na forma do art. 924, inciso II, do 

CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o §3º, do artigo 450 da CNGC:

"§3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 23 de outubro de 2018.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 38449 Nr: 1210-65.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL DESIDERATO 

CAVALCANTE - OAB:358143

 Certifico e dou fé que, serve a presente certidão para INTIMAR O RÉU, 

por meio de seu advogado constituido (ref. 45),para que, no prazo legal, 

apresente as CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52988 Nr: 1332-68.2017.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jack Sandro Menegali, ANALIDIA RITHELLI 

MONTEIRO MENEGALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme aportado aos autos, certidão de impossibilidade de cumprimento 

da intimação e citação do executado quanto a decisão de ref. 4 dos autos, 

bem como, na forma como requerido à ref. 15, defiro o peido do 

executado.

Assim, expeça-se cartas precatória nos endereços declinados para 

cumprimento no prazo de 30 dias, na forma da decisão de ref. 4, devendo 

a secretaria agendar nova data para conciliação junto a conciliadora que 

atua nesta comarca.

Aguarde-se o cumprimento da missiva, intimando o executado da 

expedição da carta, devendo a secretaria acompanhar o prazo de 

cumprimento, e caso esgotado realizar as devidas diligências junto ao 

juízo deprecado sobre o cumprimento, certificando-se nos autos.

Cumprida ou não no prazo, certifique-se e façam conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se, Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45179 Nr: 536-53.2012.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Rodrigo de Oliveira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifico assistir 

razão ao patrono do denunciado, pois analisando detidamente os autos e, 

em que pese à presença do denunciado na audiência realizada às fls. 

70/73, não consta a oitiva do mesmo. Desta forma, CHAMO O FEITO A 

ORDEM, ocasião em que designo o dia 29/11/2018 às 14h30min para a 

oitiva do denunciado. Em consequência restam prejudicados os memoriais 
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apresentados pelo Ministério Público às fs. 108/111, devendo ser 

concedido novo prazo as partes após o interrogatório do denunciado. 

Intime-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53921 Nr: 2059-27.2017.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Wilson Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:17972-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Declaro encerrada a instrução. Processo concluso para 

sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54626 Nr: 255-87.2018.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:17972-O, Ricardo Arceu Peixoto Ferreira - OAB:16.612-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Declaro encerrada a instrução. Processo concluso para 

sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46692 Nr: 365-28.2014.811.0084

 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: Eulina Aparecida Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Declaro encerrada a audiência. Processo concluso para 

sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46420 Nr: 80-35.2014.811.0084

 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: Cecília Somerfeld Carrion

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Declaro encerrada a instrução. Processo concluso para 

sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46792 Nr: 437-15.2014.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 437-15.2014.811.0084

Código: 46792

Vistos.

 Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por BANCO 

ITAULEASING S/A, em face de CELIA LUCIA PERON, ambos qualificados 

nos autos.

 É o relatório necessário.

Fundamento. Decido.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que o mesmo se arrasta há 

muito tempo, e por vezes a parte autora devidamente intimada a se 

manifestar, se manteve inerte, deixando transcorrer o prazo se 

manifestação.

 Da mesma forma, verifico que foi respeitado o que prevê o § 1º do art. 

485, assim intimando-o pessoalmente, concedendo-lhe o prazo de 

05(cinco) dias para manifestar no prosseguimento do feito, onde, 

novamente a parte autora deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

 Enfatizo ainda que, como não houve a citação da requerida, 

consequentemente não houve apresentação de contestação, assim não 

incide no presente caso a aplicação da súmula 240 do STJ, que prevê a 

necessidade de requerimento do réu para a extinção do processo por 

abandono da causa por parte do autor.

 Em razão disso, a extinção do feito com base no artigo 485, inciso III, do 

CPC/2015 é medida imperativa, eis que a parte autora abandonou o feito.

Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito proposto pelo BANCO ITAULEASING S/A, em face de CELIA 

LUCIA PERON, ambos qualificados nos autos, com fundamento no artigo 

485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em razão disso, REVOGO a liminar deferida à ref. 03.

 Oficie-se o DETRAN/MT, para dar baixa em eventual restrição judicial no 

veículo descrito na inicial, REMANESCENTE DESTE PROCESSO.

Sem custas, pois já foram recolhidas, sem honorários diante ausência de 

triangulação.

Considerando a redação prevista no art. 12, do CPC/2015, esta sentença 

fora proferida de acordo com o disposto no § 2º, inciso VII, por se tratar 

de processo incluso no rol da META 2/2018 do CNJ.

CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais, observando-se, no tocante a eventuais custas 

remanescentes o que dispõe a CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55195 Nr: 605-75.2018.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Bocarde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Declaro encerrada a instrução. Processo concluso para 

sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53047 Nr: 1375-05.2017.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIETA DE FATIMA BERNARDI PORTELLA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO SALICIO FABIANO 

- OAB:14474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Declaro encerrada a instrução. Processo concluso para 

sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54925 Nr: 433-36.2018.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGAIR CARDOSO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Declaro encerrada a instrução. Processo concluso para 

sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46465 Nr: 133-16.2014.811.0084

 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: Iraci de Souza

 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:

 “Vistos. Tendo em vista que a Advogada Ana Maria Hoissa Bento é 

substabelecida, determino o prazo de 05 cinco dias para acostar ao feito o 

substabelecimento. Declaro encerrada a audiência. Processo concluso 

para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51703 Nr: 434-55.2017.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCL, JLG, RLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDPDSMDAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 Processo nº: 434-55.2017.811.0084.

Código: 51703.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por JUAN LIMA GRATÃO 

e RIQUELME LIMA GRATÃO representados por sua genitora CRISTIANE 

CORREA LIMA contra a sentença prolatada á Ref. 62 do presente feito, 

por entender que há nela erro material, vez que a sentença condenou a 

parte requerida ao pagamento de pensão por morte aos requerentes a 

partir da data do óbito, no entanto, declarou como data do falecimento 

16/12/2015.

É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.

Compulsando os autos verifico que não há certidão de tempestividade dos 

presentes embargos, no entanto, observo que são tempestivos, assim 

conheço os embargos.

Deixo de intimar o polo passivo nos termos do artigo 1.023, § 2º do CPC 

em razão do erro material.

Analisando a sentença atacada, vislumbro a necessidade de sanar de 

fato erro material, vez que a data do falecimento do de cujus ocorreu em 

05/11/2014, conforme certidão de óbito acostada á Ref. 66, 

diferentemente da data prolatada na sentença (16/12/2015).

Posto isso, acolho os presentes embargos para alterar 43º paragrafo da 

sentença de Ref. 62, devendo passar a constar o seguinte dispositivo:

“IV) data de inicio do benefício ( 05/11/2014)”.

No mais, CUMPRAM-SE, os comandos insertos na sentença de Ref. 66, 

tais quais ali lançados.

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

Apiacás-MT, 29 de outubro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 35386 Nr: 328-74.2009.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Caires de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDECIR CAIRES DE OLIVEIRA, 

Filiação: José Firmino de Oliveira e Deolinda Caires Pinheiro de Oliveira, 

data de nascimento: 03/02/1974, brasileiro(a), natural de Costa Rica-MS, 

separado judicialmente, diarista, Telefone 9213-7115. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do denunciado, para que compareça na Sessão de 

Julgamento (Tribunal do Júri) que se realizará no dia 21 de novembro de 

2018, às 13:00 horas, na Sala de Audiências desta Comarca de 

Apiacás/MT.

Despacho/Decisão: Código: 35386 .Vistos.Tendo em vista que Magistrado 

desta comarca estará ausente em razão de curso de formação 

continuada para magistrados sobre o tema “Gestão de conflitos e das 

relações humanas no ambiente de trabalho”, a ser realizado nos dias 08 e 

09 de novembro de 2018, redesigno a sessão de Julgamento (Tribunal do 

Júri) para o dia 21/11/2018 às 13:00 hrs, mantendo inalteradas as demais 

determinações. Em razão do reduzido número de servidores desta 

unidade judicial sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário. Cientifique-se o 

Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo.

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, Mariana Homann 

Moraes da Luz, digitei.

Apiacás, 26 de outubro de 2018

Yuri Coimbra Muniz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50229 Nr: 798-61.2016.811.0084

 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): Makis Vieira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Nos termos de Legislação Processual vigente e lei nº 9.099/95, impulsiono 

presentes autos para intimar a Nobre Advogada Militante nesta Comarca 

Nestes Termos: (....) Diante a ausência de Defensoria Pública nesta 

Comarca de Apiacás-MT, nomeio a Dra. Ana Maria Fernandes de Andrade 

Vincenzi – OAB/MT 4931, advogada militante nesta urbe, como advogada 

dativa do denunciado, para apresentar alegações finais. Devendo a 

Secretaria do Juízo providenciar as comunicações necessárias.

Intime-se.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67588 Nr: 748-76.2016.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeferson Alexandre Marques Merino

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de aparente pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proferida pelo 

magistrado da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT, cujo endereço indicado 

como sendo do credor/exequente também pertence a esta outra Comarca, 
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em desconformidade com o disposto no NCPC, art. 516.

O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a 

causa no primeiro grau de jurisdição - Mirassol D'Oeste-MT, podendo optar 

pelo juízo do atual domicílio do executado - aparentemente Mirassol 

D'Oeste-MT -, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à 

execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de 

fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo 

será solicitada ao juízo de origem, os quais não verifiquei terem relação 

com Araputanga-MT.

Isso posto, DETERMINO a intimação da parte credora/exequente, através 

de sua advogada e via DJe, para que ADITE/EMENDE a exordial e 

esclareça isso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 6391 Nr: 2408-33.2001.811.0038

 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: Gercino Araujo Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josemary Cançado - 

Procuradora Federal do INSS/MT - OAB:4127-4/MT

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito 

público), que se dá com base no procedimento do art. 534 e ss. do NCPC.

Isso posto, nos termos do cálculo de fls. 26 dos embargos em apenso – n. 

2541-94.2009.811.0038 (23856) – e porque nada impugnado pela parte 

devedora/executada, sendo infundada a manifestação da 

credora/exequente, pois o valor será atualizado quando do 

pagamento/adimplemento pelo setor de precatórios, DETERMINO a sua 

remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso - CF, art. 100 e CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, art. 535, § 3º.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19764 Nr: 785-84.2008.811.0038

 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: Divina Maria de Jesus Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Kleber Rodrigues - 

OAB:MT - 15.876, Fabiano Giampietro Morales - OAB:MT - 11.207-B, 

Silvio José Columbano Monez - OAB:MT - 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de IMPUGNAÇÃO apresentada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA/EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA, e que apresentou manifestação de discordância, sendo possível 

ao magistrado, para a verificação dos cálculos, valer-se de contabilista do 

juízo, quem terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 149, art. 

524, § 2º -, utilizando-se dos marcos e índices fixados na 

sentença/acórdão com trânsito em julgado – título judicial.

Isso posto, DETERMINO a remessa dos autos ao(à) 

contabilista/contador(a) – NCPC, art. 152, IV, “c” -, para que realize no 

prazo suso e, com a juntada dos cálculos, dê vista às partes para, 

querendo, manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias - NCPC, art. 10, 

art. 477, § 1º -, retornando-me concluso para sentença – código n. 36 -, 

transcorrido este prazo in albis ou não.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26590 Nr: 50-46.2011.811.0038

 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: Antonio Francisco da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:16904/O, Mayara Trajano da Silva - OAB:MT/ 24055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO com sentença de mérito proferida e, portanto, DETERMINO 

que a Secretaria da Vara Única certifique sobre o decurso in albis do 

prazo recursal voluntário de ambas as partes e, em caso positivo, cumpra 

a integralidade do decisum em relação à remessa necessária ao TRF 1ª 

Região.

Consequentemente, indefiro os pedidos de imediato cumprimento definitivo 

da sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50482 Nr: 290-98.2012.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Maria Soares da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para querendo, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação, Ref. 33 interposto 

tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14958 Nr: 938-88.2006.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDB

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, assim como do pedido do advogado, quem pugna pela 

expedição do alvará judicial de levantamento do crédito para si.

Ocorre que a consulta no sistema SisconDJ retornou negativa para a 

existência de processo, razão pela qual DETERMINO que expeça ofício ao 

Depatamento da Conta Única para a vinculação do valor ao processo e, 

por fim, volte-me para a expedição do alvará judicial de levantamento.

Por fim, diante do trânsito em julgado da sentença extintiva, atendido isso e 

expedido o necessário, ARQUIVE.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27426 Nr: 871-50.2011.811.0038

 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: Adagiza Ferreira de Souza

 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.
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Ciente do Ofício COREJ/IT enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual expedi o alvará judicial de 

levantamento do crédito da parte em nome do advogado do beneficiário, 

que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá 

ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss.

Ademais, considerando que os honorários de sucumbências já foram 

outrora levantados pelo(a) advogado(a), essa expedição ocorre de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação - CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28163 Nr: 1597-24.2011.811.0038

 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: Ilda Alves Dornelas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 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 ratificam a audiência de instrução realizada, ou 

se desejam nova produção de 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 ainda 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102969 Nr: 2777-31.2018.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvestre Astor Saueressig

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO JUNIOR BUENO ALVES - 

OAB:15733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Contudo, não houve a citação do instituto requerido, o que dispensa sua 

concordância acerca do requerimento de desistência da ação 

a p r e s e n t a d o  p e l a  p a r t e  a u t o r a / r e q u e r e n t e . I s s o  p o s t o , 

ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O 

PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 158, parágrafo único, e art. 267, VIII/NCPC, arts. 200, 

parágrafo único, e 485, VIII e § 5º, 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.Condeno a(s) parte(s) autora/requerente no 

pagamento das taxas, despesas e custas processuais – NCPC, art. 90 e §

§ - existentes, 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 -, não o 

fazendo quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez 

que não ocorreu a atuação desse profissional no processo.Após o 

trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte.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.: 95752 Nr: 3539-81.2017.811.0038

 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: MdFPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DAS 

AÇÕES DE FAMÍLIA – NCPC, art. 693 e ss. -, ajuizada por INTERESSADOS 

MARIA DE FÁTIMA PICOUTO SILVA e JOSÉ ROBERTO DA SILVA, em que 

pretendem o prazo de 5 (cinco) dias para o adimplemento das custas, 

taxas e despesas processuais pendentes.

Isso posto e diante do decurso do tempo, assim como ser o objetivo do Por 

Judiciário a pacificação social, DETERMINO que intime os 

requerentes/interessados, na pessoa de seu advogado e por DJe, para 

que providenciem o recolhimento no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição.

Transcorrido o prazo in albis ou não, certifique e me volte conclusos.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20962 Nr: 1962-83.2008.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Rosa de Jesus

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

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

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, 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 -.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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 452 de 621



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, eventualmente existentes, o que 

deverá ser certificado e exigido quando do trânsito em julgado.Após o 

trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte.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.: 52236 Nr: 2154-74.2012.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Helio Furlan

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

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

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, em que a parte autora/requerente pugna equivocamente 

pelo cumprimento de sentença.

Contudo o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

anulou a sentença outrora proferida.

Isso posto, esclareço que as 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97957 Nr: 518-63.2018.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Candida de Oliveira

 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 examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 31 de janeiro de 2019, às 15h00 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24824 Nr: 858-85.2010.811.0038

 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: Edgar Cunha do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA – CPC, art. 730 e ss. c/c art. 475-I/NCPC, 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, em que foi expedido alvará 

judicial de levantamento para recebimento em nome da parte 

credora/exequente e/ou seu(sua) advogado(a).

Isto posto, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal e que intime a parte 

credora/beneficiara, no endereço informado 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, para 

que esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação – CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Ademais, há a juntada de petição da parte autora informando que o 

Instituto requerido cessou unilateralmente o pagamento de seu beneficio, 

motivo pelo qual, DETERMINO que, intime o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito 

público), realizando-a perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial, pessoalmente por carga, remessa ou meio 

eletrônico – NCPC, art. 242, § 3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 –, 

para se manifestar de forma fundamentada e no prazo máximo de 15 

(quinze) dias sobre a alegação da parte autora.

Decorrido os prazos in albis, certifique e me volte concluso.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62938 Nr: 1493-90.2015.811.0038

 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): José Bispo da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelson Junior Bollotti - 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 IMPROCEDENTES os 

pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS nesses 

EMBARGOS À 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 credora/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. -, certifique e remetam os autos à contadora 

judicial para que elabore novo cálculo, utilizando os índices de correção 

monetária e juros de mora fixados na sentença, ou seja, o IGP-DI para 

correção monetária e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) 

ao mês, bem como incluindo honorários sucumbenciais no percentual de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 453 de 621



15% (quinze por cento) sobre as parcelas devidas até a data da 

publicação da sentença (2/12/2008). 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 

PJE”.P. I. Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18061 Nr: 1376-80.2007.811.0038

 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: Adelina Maria do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hamilton Rufo Junior - OAB:MT 

- 8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual, diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento dos honorários de sucumbência 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.

Ademais, considerando a devolução o enviado em relação ao crédito da 

parte requerente, através do sistema e-PrecWeb, quando da informação 

de disponibilidade e vinculação pelo Departamento da Conta Única ao 

processo, volte-me para expedição do alvará judicial de levantamento da 

forma pleiteada.

 Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52915 Nr: 258-59.2013.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Arruda Siqueira

 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, 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.Sem prejuízo disso e diante do 

cancelamento do alvará judicial de levantamento anterior, o qual foi 

expedido em favor da parte requerente/credora, na forma expressamente 

pleiteada, realizo a expedição de outro com a correções/adequações 

necessárias ao recebimento e 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. - extrato anexo.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 (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23858 Nr: 2543-64.2009.811.0038

 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): Enis Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Augusto Rezende 

Silveira - Procurador Federal - Mat. 1711617 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Anselmo da Costa 

Prado - OAB:MT - 8486

 Visto e bem examinado.

Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, dirigida ao juiz, com 

indicação/alegação de omissão na decisão de fl. 143 dos autos do 

processo n. 197-48.2006.84.0038 (14094), em apenso.

Em decisão proferida nos autos mencionado, foram acolhidos os 

embargos de declaração e sanada a omissão.

Isso posto, determino que seja trasladada cópia da decisão do processo 

outro para o em epígrafe e, após isso, o cumprimento de todas as 

determinações nela constantes, remetam os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 15012 Nr: 980-40.2006.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Candida de Jesus

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

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

OAB:MT - 8969 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual DETERMINO que reenvie a Requisição 

de Pequeno Valor/Precatório para o TRF1 através do Sistema e-PrecWeb, 

devendo, quando da informação do pagamento/depósito, oficiar ao 

Departamento da Conta Única para que vincule os valores ao processo.

Após, caso não tenha informado, intime a parte e/ou advogado, caso 

tenha poderes para receber e dar quitação, para que indique os dados 

bancários para realizar o levantamento.

Por fim, faça os autos conclusos.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20090 Nr: 1108-89.2008.811.0038

 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: Marciano Borges da Silveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual expedi o alvará judicial de 

levantamento do crédito da parte 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 
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despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss.

Ademais, considerando que os honorários de sucumbências já foram 

outrora levantados pelo(a) advogado(a), essa expedição ocorre de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação - CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21591 Nr: 377-59.2009.811.0038

 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: José Anderi de Souza

 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.

Ciente do Ofício COREJ/IT enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual, diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento dos honorários de sucumbência 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.

Ademais, considerando a devolução do enviado em relação ao crédito da 

parte requerente, DETERMINO que reexpeça o 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), fazendo-o através do sistema e-PrecWeb, sendo 

prescindível nova intimação das partes do teor desse ofício requisitório, 

uma vez que já intimadas anteriormente e apenas ocorrerá a mudança da 

maneira de encaminhamento/envio ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região - CF, art. 100 e CPC, art. 730, incisos I e 

II/NCPC, art. 535, § 3º.

Após, quando da informação de disponibilidade e vinculação pelo 

Departamento da Conta Única ao processo, volte-me para expedição do 

alvará judicial de levantamento da forma pleiteada.

 Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21108 Nr: 2116-04.2008.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Prazeres

 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.

Ciente do Ofício COREJ/IT enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual, diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento dos honorários de sucumbência do 

advogado em seu favor e o da parte em nome do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27428 Nr: 873-20.2011.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia Gomes

 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.

Ciente do Ofício COREJ/IT enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual, diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento dos honorários de sucumbência do 

advogado em seu favor e o da parte em nome do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27306 Nr: 753-74.2011.811.0038

 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: Joao Candido de Oliveira

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

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

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual, diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento dos honorários de sucumbência do 

advogado em seu favor e o da parte em nome do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 
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liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52755 Nr: 99-19.2013.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Francisco de Araujo

 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.

Ciente do Ofício COREJ/IT enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual, diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento dos honorários de sucumbência do 

advogado em seu favor e o da parte em nome do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25468 Nr: 1509-20.2010.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo dos Santos

 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.

Ciente do Ofício COREJ/IT enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual, diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento dos honorários de sucumbência do 

advogado em seu favor e o da parte em nome do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51636 Nr: 1518-11.2012.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Pereira Alves

 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.

Ciente do Ofício COREJ/IT enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual, diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento dos honorários de sucumbência do 

advogado em seu favor e o da parte em nome do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74380 Nr: 1129-50.2017.811.0038

 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: Gercina Lina de Jesus da Rocha

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

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

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada 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 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72208 Nr: 3338-26.2016.811.0038

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudomiro Julio Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71214 Nr: 2755-41.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire de Oliveira Espinosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71730 Nr: 3065-47.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Neves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28139 Nr: 1572-11.2011.811.0038

 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: Alzira Ferraz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51824 Nr: 1714-78.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Soares da Cruz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Valeria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, apresentada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE 

PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA, e que deve ser 

apresentada nos próprios autos - NCPC, art. 535.

Ademais, atendida a tempestividade e intimado o impugnado, na pessoa de 

seu advogado, este apresentou manifestação de discordância, sendo 

possível ao magistrado, para a verificação dos cálculos, valer-se de 

contabilista do juízo, quem terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias – NCPC, 

art. 149, art. 524, § 2º -, utilizando-se dos marcos e índices fixados na 

sentença/acórdão com trânsito em julgado – título judicial.

Isso posto, DETERMINO a remessa dos autos ao(à) 
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contabilista/contador(a) – NCPC, art. 152, IV, “c” -, para que realize no 

prazo suso e, com a juntada dos cálculos, dê vista às partes para, 

querendo, manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias - NCPC, art. 10, 

art. 477, § 1º -, retornando-me concluso para sentença – código n. 36 -, 

transcorrido este prazo in albis ou não.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25789 Nr: 1832-25.2010.811.0038

 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: Sebastião de Sá

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 7415 Nr: 503-56.2002.811.0038

 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: Edenir Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, apresentada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE 

PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA, e que deve ser 

apresentada nos próprios autos - NCPC, art. 535.

Ademais, atendida a tempestividade e intimado o impugnado, na pessoa de 

seu advogado, este apresentou manifestação de discordância, sendo 

possível ao magistrado, para a verificação dos cálculos, valer-se de 

contabilista do juízo, quem terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias – NCPC, 

art. 149, art. 524, § 2º -, utilizando-se dos marcos e índices fixados na 

sentença/acórdão com trânsito em julgado – título judicial.

Isso posto, DETERMINO a remessa dos autos ao(à) 

contabilista/contador(a) – NCPC, art. 152, IV, “c” -, para que realize no 

prazo suso e, com a juntada dos cálculos, dê vista às partes para, 

querendo, manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias - NCPC, art. 10, 

art. 477, § 1º -, retornando-me concluso para sentença – código n. 36 -, 

transcorrido este prazo in albis ou não.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27257 Nr: 704-33.2011.811.0038

 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: AdCV

 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:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51862 Nr: 1756-30.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Senhora Domingos Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .O instituto requerido ao apresentar razões de apelação, alegou a 

falta de interesse processual em decorrência da ausência de prévio 

requerimento administrativo da parte autora.O magistrado que me 

antecedeu recebeu o recurso, uma vez serem tempestivos e foi 

determinado a intimação da autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal e após, a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 

1ª Região – TRF1.Após a decisão proferida pelos Magistrados do TRF1, o 

instituto requerido interpôs embargos de declaração, na qual não foram 

acolhidos, razão pela qual propuseram recurso extraordinário.Por fim, a 

Exmo. Desembargadora Federal Dra. Neuza Alves, DETERMINOU a 

remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para que intimasse a autora a 

dar entrada no pedido administrativo no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias.Intimado para ingressar com o pedido administrativo, o requerente 

deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão acostada aos 

autos.A medida que se impões é a extinção do feito em decorrência da 

falta de interesse de agir, contudo, tendo em vista que a decisão da 

Desembargadora Federal Dra. Neuza Alves foi apenas suspender os 

autos para que a parte autora comprovasse o pedido do prévio 

requerimento administrativo e após, retornar os autos à Segunda 

Instância, razão pela qual, DETERMINO que cumpra integralmente a 

decisão proferida pela Des. Dra. Neuza Alves, retornando aos autos ao 

TRF1.Cumpra.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000082-24.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VAMILDA BERNADO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (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))
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CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto. 

Diante disso, INTIMO a recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43720 Nr: 1926-04.2013.811.0026

 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: José Jurandir Peixoto

 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:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar as partes - o autor 

através de seu Advogado, e a Requerida via remessa eletrônica dos 

autos - para que se manifestem acerca do Laudo Pericial jungido aos 

autos. No ensejo, a Requerida deverá colacionar aos autos o extrato do 

CNIS da parte autora, bem como se casada ou em união estável, do 

respectivo cônjuge/companheiro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51913 Nr: 575-88.2016.811.0026

 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: MARISTELA BRANDELERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Almeida dos Santos, José Roberto Froio, 

Antonio Pardim, Ronismar Gomes dos Santos, Whashington Luiz de Souza 

Lopes, Manoel Carlos da Costa, Alcedino Quirino Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11987, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Silva dos Santos Silva - 

OAB:14.878

 Inicialmente, certifico que nesta data procedemos com o cadastramentos 

dos noveis patronos da parte autora, observada a petição de fl. 35. No 

ensejo, impulsionam-se os presentes autos para intimar as partes, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, para manifestarem-se em 05 (cinco) 

dias se pretendem a designação de Audiência de Instrução e Julgamento, 

especificando objetivamente as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16504 Nr: 121-89.2008.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Justiça Pública - Arenápolis - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odinei de tal ou Eudinei Aparecido Muniz Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

 INTIMA-SE a Defesa Técnica, para que apresentem memoriais finais, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67548 Nr: 1377-18.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Gratidiano Dorileo Neto , Maria Noêmia 

da Silva Dorilêo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, para manifestar-se acerca da 

certidão negativa do senhor Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41571 Nr: 1780-94.2012.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Pinto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELEN DIANI LIMA SILVA - 

OAB:23041/O

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o réu, através de seu 

Advogado constituído, para apresentar seu memorial final, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52420 Nr: 828-76.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ledlaine Mendes de Almeida

 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: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, para, querendo, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial jungido à ref.: 47 em 10 (dez) dias. No ensejo, 

remetemos o feito, via carga eletrônica dos autos, ao Instituto Requerido, 

para igual finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68754 Nr: 1883-91.2018.811.0026

 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: Rubens Arruda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Souto Scarpatt, Marli Souto 

Scarpatt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22.786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12006

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DA REQUERIDA.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO DE PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS. Obs. Pagar a 

diligência somente da Carta Precatória de Intimação do endereço de: 

MARLI SOUTO SCARPATT residente

e domiciliada no SÍTIO NOSSA SENHORA MILAGROSA MT -241,

ESTRADA NOBRES PARA BOM JARDIM KM40, MUNÍCIPIO DE

COQUEIRAL-MT. O outro endereço de Alessandra Souto Scarpatt, será 

envoada carta de intimação via correio, sendo desnecessário o 

pagamento de diligência para essa localidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22229 Nr: 742-81.2011.811.0026
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luclecia Gomes Correa ME, Denilson Coimbra 

Neves, Luclecia Gomes Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o novel patrono da parte autora foi devidamente cadastrado 

junto ao sistema Apolo. No ensejo, impulsionam-se os presentes autos 

para intimar a parte autora, através de seu Advogado constituído, via Dje, 

para que se manifeste em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70968 Nr: 3075-59.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telma do Rosário Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

requerente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

JULGO EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII, e REVOGO liminar deferida a 

fl. 71.Custa, se houver, pela parte autora.Transitada em julgado ou na 

hipótese de renúncia do prazo recursal, 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.Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41448 Nr: 1642-30.2012.811.0026

 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: Marcelo Silvio de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Angélica de Azevedo 

Souza Souto - OAB:10.056-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos do autor, e por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de Processo Civil.Condeno 

a parte autora ao pagamento de HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais 

arbitro no valor equivalente a 10% (dez por cento) sob o valor atualizado 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, IV, do CPC, observado o disposto 

no artigo 98, § 3º do NCPC, caso seja beneficiária da justiça gratuita..Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na 

Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11184 Nr: 1287-64.2005.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petroluz Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narred Valadares Mattar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arlindo do Carmo - 

OAB:3722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: elias bernardo souza - OAB:

 (...)Em análise aos cálculos apresentados pelas partes e as 

argumentações da parte executada, vislumbro que assiste razão à 

mesma, vez que o exequente está atualizando o valor da causa com juros 

de mora desde a citação.Portanto, conheço e acolho à impugnação ao 

cumprimento de sentença a fim de reconhecer que a executada ainda não 

está em mora, razão pela qual determino:1. a atualização da dívida 

exequenda apenas com atualização monetária desde o ajuizamento da 

ação, a ser realizada pelo contador judicial.2. após INTIME-SE o executado 

pessoalmente e através de seu(sua) patrono(a) constituído(a) nos autos, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

mesmo, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.3. Se decorrido o 

prazo acima sem que haja notícia de pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 10% (dez por 

cento).4. Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a 

multa prevista incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).5. Não sendo 

efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de 

cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte 

executada (art. 523, § 3º, CPC).6. Havendo pedido de penhora online, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.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.As 

providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (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. 1000377-63.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$6,000.00 POLO ATIVO: Nome: FILOMENA DAS GRACAS BARBOSA 

MATHIAS PANICA Endereço: avenida tira dentes, sn, centro, NOVA 

MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 1195- andar 4, - DE 992/993 A 

1210/1211, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-004 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, 30 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 
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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.

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (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. 1000377-63.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$6,000.00 POLO ATIVO: Nome: FILOMENA DAS GRACAS BARBOSA 

MATHIAS PANICA Endereço: avenida tira dentes, sn, centro, NOVA 

MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 1195- andar 4, - DE 992/993 A 

1210/1211, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-004 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 30 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: 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))

 

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. 1000384-55.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$19,000.00 POLO ATIVO: Nome: DOUGLAS PEREIRA Endereço: RUA 

DEZESSEIS, SN, QD 14 CASA 23, SAO MATHEUS, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 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, 30 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: 1000384-55.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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. 1000384-55.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$19,000.00 POLO ATIVO: Nome: DOUGLAS PEREIRA Endereço: RUA 

DEZESSEIS, SN, QD 14 CASA 23, SAO MATHEUS, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, 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, 30 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: 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))

 

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. 1000400-09.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: EMILY POLIANA SANTANA RODRIGUES 

Endereço: Rua Aparício Soares dos Santos, 185, Vila nova, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 30 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: 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))

 

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. 1000400-09.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: EMILY POLIANA SANTANA RODRIGUES 

Endereço: Rua Aparício Soares dos Santos, 185, Vila nova, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, 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, 30 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 
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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: 8010172-76.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(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))

 

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. 8010172-76.2015.8.11.0026 Valor da causa: 

$31,520.00 POLO ATIVO: Nome: MARLY MARTINS DE SOUZA Endereço: 

Rua MARIA GERACINA DE OLIVERIA, S/Nº, PRIMAVERA, NOVA 

MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S.A 

Endereço: , n° 2603, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias fornecer o número do 

terminal que receberá o crédito, conforme requerida na petição de id 

16145861. ARENÁPOLIS, 30 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-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)

 

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. 1000181-93.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$1,611.06 POLO ATIVO: Nome: E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP 

Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, 324, LOJA, CENTRO, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FABIANA FERNANDES 

SOARES Endereço: Rua Presidente Dutra, 289, Vila Rica, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, 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, 30 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: 1000389-77.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REUSIENE APARECIDA 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))

 

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 
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Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000389-77.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$19,000.00 POLO ATIVO: Nome: REUSIENE APARECIDA DA SILVA 

Endereço: RUA PERNAMBUCO, SN, MARILANDIA, NOVA MARILÂNDIA - 

MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->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, 30 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: 1000389-77.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REUSIENE APARECIDA 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))

 

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. 1000389-77.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$19,000.00 POLO ATIVO: Nome: REUSIENE APARECIDA DA SILVA 

Endereço: RUA PERNAMBUCO, SN, MARILANDIA, NOVA MARILÂNDIA - 

MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->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, 30 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: 8010118-42.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO CARLOS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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. 8010118-42.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: AGNALDO CARLOS FERREIRA DA SILVA 

Endereço: Rua TRAVESSA DO OURO, CASA 15, PRIMAVERA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: Rua BARAO DE MELGACO, 3475, CENTRO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

CONTRATOS DE CONSUMO, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 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, 30 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 
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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: 8010118-42.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO CARLOS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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. 8010118-42.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: AGNALDO CARLOS FERREIRA DA SILVA 

Endereço: Rua TRAVESSA DO OURO, CASA 15, PRIMAVERA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: Rua BARAO DE MELGACO, 3475, CENTRO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

CONTRATOS DE CONSUMO, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 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, 30 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: 1000366-34.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA NEVES GONCALVES (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))

 

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. 1000366-34.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$3,000.00 POLO ATIVO: Nome: ALINE APARECIDA NEVES GONCALVES 

Endereço: Rua Aparicio Soares dos Santos, 257E, Vila Nova, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nxx, (LOT 

CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 30 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: 1000366-34.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA NEVES GONCALVES (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:
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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 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000366-34.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$3,000.00 POLO ATIVO: Nome: ALINE APARECIDA NEVES GONCALVES 

Endereço: Rua Aparicio Soares dos Santos, 257E, Vila Nova, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nxx, (LOT 

CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 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, 30 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: 1000287-55.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DE OLIVEIRA (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))

 

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. 1000287-55.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,227.59 POLO ATIVO: Nome: APARECIDO DE OLIVEIRA Endereço: 

avenida dom pedro, sn, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 

3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->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, 30 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: 1000287-55.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DE OLIVEIRA (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))

 

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. 1000287-55.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,227.59 POLO ATIVO: Nome: APARECIDO DE OLIVEIRA Endereço: 

avenida dom pedro, sn, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 

3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->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, 30 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 
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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: 1000288-40.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA APARECIDA FERNANDES (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))

 

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. 1000288-40.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,651.15 POLO ATIVO: Nome: ANDREA APARECIDA FERNANDES 

Endereço: rua presidente dutra, sn, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->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, 30 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: 1000288-40.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA APARECIDA FERNANDES (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))

 

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. 1000288-40.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,651.15 POLO ATIVO: Nome: ANDREA APARECIDA FERNANDES 

Endereço: rua presidente dutra, sn, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->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, 30 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: 1000411-38.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ARRUDA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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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 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000411-38.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: ROBSON ARRUDA LARA Endereço: Rua 

Candido Mariano, 208, Bolivia, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: AVENIDA COUTO 

MAGALHÃES, nxx, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-400 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 30 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: 1000411-38.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ARRUDA LARA (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))

 

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. 1000411-38.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: ROBSON ARRUDA LARA Endereço: Rua 

Candido Mariano, 208, Bolivia, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: AVENIDA COUTO 

MAGALHÃES, nxx, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-400 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

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, 30 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: 8010171-91.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-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. 8010171-91.2015.8.11.0026 Valor da causa: 

$15,760.00 POLO ATIVO: Nome: EDUARDO DOS SANTOS Endereço: Rua 

PEDRO NUNES BARROSO, 1.192, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN S.A. Endereço: Avenida 

Av. Paulista, 1374, 12 andar, Bela Vista, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01310-100 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->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, 30 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 
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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: 8010171-91.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-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. 8010171-91.2015.8.11.0026 Valor da causa: 

$15,760.00 POLO ATIVO: Nome: EDUARDO DOS SANTOS Endereço: Rua 

PEDRO NUNES BARROSO, 1.192, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN S.A. Endereço: Avenida 

Av. Paulista, 1374, 12 andar, Bela Vista, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01310-100 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->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, 30 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: 1000045-33.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CANTUARIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000045-33.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$26,094.68 POLO ATIVO: Nome: JOANA CANTUARIA SANTOS Endereço: 

Rua dos Poaeiros, SN, Jardim Canaa, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO 

FARIA LIMA, 3477, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04538-133 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->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, 30 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: 1000300-54.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EMILY POLIANA SANTANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (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. 1000300-54.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: EMILY POLIANA SANTANA RODRIGUES 

Endereço: Rua Aparício Soares dos Santos, 185, Vila nova, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Endereço: Avenida prefeito caio, 625s, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 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, 30 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: 1000300-54.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EMILY POLIANA SANTANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (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. 1000300-54.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: EMILY POLIANA SANTANA RODRIGUES 

Endereço: Rua Aparício Soares dos Santos, 185, Vila nova, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Endereço: Avenida prefeito caio, 625s, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 30 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: 1000047-03.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CANTUARIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (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. 1000047-03.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$24,658.30 POLO ATIVO: Nome: JOANA CANTUARIA SANTOS Endereço: 

Rua dos Poaeiros, SN, Jardim Canaa, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN S.A. Endereço: AVENIDA PAULISTA, 

1374, - DE 612 A 1510 - LADO PAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01310-100 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->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, 30 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 
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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: 1000047-03.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CANTUARIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (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. 1000047-03.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$24,658.30 POLO ATIVO: Nome: JOANA CANTUARIA SANTOS Endereço: 

Rua dos Poaeiros, SN, Jardim Canaa, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN S.A. Endereço: AVENIDA PAULISTA, 

1374, - DE 612 A 1510 - LADO PAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01310-100 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->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, 30 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: 1000073-64.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HALISLUAN DO NASCIMENTO GONCALVES (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))

 

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. 1000073-64.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$11,314.39 POLO ATIVO: Nome: HALISLUAN DO NASCIMENTO 

GONCALVES Endereço: rua e, sn, conjunto diamantino, ARENÁPOLIS - MT 

- CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO ITAUCARD S/A 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1371, - LADO PAR, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-415 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->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, 30 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: 1000073-64.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HALISLUAN DO NASCIMENTO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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. 1000073-64.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$11,314.39 POLO ATIVO: Nome: HALISLUAN DO NASCIMENTO 

GONCALVES Endereço: rua e, sn, conjunto diamantino, ARENÁPOLIS - MT 

- CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO ITAUCARD S/A 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1371, - LADO PAR, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-415 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->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, 30 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: 8010122-79.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-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. 8010122-79.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$100.08 POLO ATIVO: Nome: LEANDRO ALVES BARROSO Endereço: Rua 

TENENTE GOMES DE ANDRADE, 5950, SÃO MATEUS, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: 

, 12, QD. 18 - NUCLEO HABITACIONAL CPA II, MORADA DA SERRA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-428 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 30 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: 8010122-79.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-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. 8010122-79.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$100.08 POLO ATIVO: Nome: LEANDRO ALVES BARROSO Endereço: Rua 

TENENTE GOMES DE ANDRADE, 5950, SÃO MATEUS, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: 

, 12, QD. 18 - NUCLEO HABITACIONAL CPA II, MORADA DA SERRA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-428 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, 30 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 
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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: 8010253-25.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RIBEIRO FERREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-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. 8010253-25.2015.8.11.0026 Valor da causa: $0.00 

POLO ATIVO: Nome: APARECIDA RIBEIRO FERREIRA RAMOS Endereço: 

Rua ALINOS COSME DA SILVA, 409, BAIRRO SÃO MATEUS, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO 

BRASIL S/A Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, S/N, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE CIVIL, BANCÁRIOS]

->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, 30 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: 8010253-25.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RIBEIRO FERREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-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. 8010253-25.2015.8.11.0026 Valor da causa: $0.00 

POLO ATIVO: Nome: APARECIDA RIBEIRO FERREIRA RAMOS Endereço: 

Rua ALINOS COSME DA SILVA, 409, BAIRRO SÃO MATEUS, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO 

BRASIL S/A Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, S/N, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE CIVIL, BANCÁRIOS]

->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, 30 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: 1000253-80.2018.8.11.0026
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA AIRES LEITE (REQUERENTE)

ARMINDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/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))

 

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. 1000253-80.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,000.00 POLO ATIVO: Nome: ARMINDO RODRIGUES DA SILVA 

Endereço: rua floriano peixoto, 209-n, centro histórico, ARENÁPOLIS - MT 

- CEP: 78420-000 Nome: MARIA LUCIA AIRES LEITE Endereço: rua floriano 

peixoto, 209-N, centro histórico, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->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, 30 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: 1000253-80.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA AIRES LEITE (REQUERENTE)

ARMINDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/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))

 

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. 1000253-80.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,000.00 POLO ATIVO: Nome: ARMINDO RODRIGUES DA SILVA 

Endereço: rua floriano peixoto, 209-n, centro histórico, ARENÁPOLIS - MT 

- CEP: 78420-000 Nome: MARIA LUCIA AIRES LEITE Endereço: rua floriano 

peixoto, 209-N, centro histórico, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->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, 30 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: 8010133-11.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DOLVASI AFONSO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010133-11.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$37,200.00 POLO ATIVO: Nome: DOLVASI AFONSO DA COSTA Endereço: 

Rua PEDRO ALVARES CABRAL, SN, CASA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG Endereço: , 1707, 1º 

andar, Santo Agostinho, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30170-001 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificada, para, querendo, apresente impugnação à contestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 30 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010172-13.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MIGUEL PANSINE (EXEQUENTE)

ELIZETE SARDE PANSINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-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 MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

8010172-13.2014.8.11.0026 Valor da causa: $15,998.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: ELIZETE SARDE PANSINI Endereço: Rua PRESIDENTE 

TRANCREDO NEVES, 50, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 Nome: JOAQUIM MIGUEL PANSINE Endereço: Rua PRESIDENTE 

TRANCREDO NEVES, 50, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES 

LTDA. Endereço: , 1212, RUA WILLIAM SPEERS 1000, Lapa, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 05067-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 4.486,36 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis 

reais e trinta e seis centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a 

fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

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. ARENÁPOLIS, 30 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: 1000214-83.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. S. F. (REQUERENTE)

G. H. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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. 1000214-83.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$400.00 POLO ATIVO: Nome: GUILHERME HENRIQUE DIAS Endereço: 

ESTRADA SÃO MATEUS, AVIÁRIO GILMAR MATIAS PANIÇA, ZONA 

RURAL, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 Nome: GABRIELE 

MARIA DE SOUZA FLAIMAN Endereço: ESTRADA SÃO MATEUS, AVIÃO 

D GILMAR MATIAS PANIÇA, ZONA RURAL, NOVA MARILÂNDIA - MT - 

CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: EDNA FERREIRA DA SILVA 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Guarda]->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, 30 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 
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celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010091-30.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-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. 8010091-30.2015.8.11.0026 Valor da causa: 

$31,520.00 POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE BARBOSA Endereço: 

Travessa ESMERALDA, S/N, QD. 01, CASA 04, COHAB TAPIRAPUÃ, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Endereço: Rua 

FUNCHAL, 418, ANDARES Nº 07/08e 09 , EDIFICIO E-TOWER - VILA 

OLIMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04551-060 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 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, 30 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010091-30.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-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. 8010091-30.2015.8.11.0026 Valor da causa: 

$31,520.00 POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE BARBOSA Endereço: 

Travessa ESMERALDA, S/N, QD. 01, CASA 04, COHAB TAPIRAPUÃ, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Endereço: Rua 

FUNCHAL, 418, ANDARES Nº 07/08e 09 , EDIFICIO E-TOWER - VILA 

OLIMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04551-060 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 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, 30 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: 1000389-77.2018.8.11.0026
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Parte(s) Polo Ativo:

REUSIENE APARECIDA 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))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000389-77.2018.8.11.0026 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 REUSIENE APARECIDA 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. Decido. 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, em razão de um débito que não reconhece. No documento 

acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome da 

reclamante pela reclamada. A parte reclamada contestou o pedido, 

alegando legitimidade do débito, bem como ausência de danos morais por 

ausência de prova. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. 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. Verifica-se que a requerida não anexou contrato, extrato 

bancário ou outro documento que comprove a existência de débito em 

aberto 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); 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. 

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: - 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. 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 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: 8010118-42.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO CARLOS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010118-42.2017.8.11.0026 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 AGNALDO CARLOS FERREIRA 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. Existindo preliminares, passo ao 

julgamento. Afasto a preliminar de ausência de interesse processual, e 

ainda ausência de pretensão resistida, já que não há dúvida que a parte 

autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de 

direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência 

à pretensão e a adequação da via eleita. Este se traduz pela não 

espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à 

necessidade do provimento jurisdicional para solução do litígio - composto 

do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa 

resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em 

consequência, a lide, conclui-se então que está possui interesse 

processual. 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, em 

razão de um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da reclamante pela reclamada. 

A parte reclamada contestou o pedido, alegando que o dano moral só se 

configura com a resistência injustificada e comprovada da parte contra a 

pretensão deduzida, não havendo que falar em dano moral. Após análise 

percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. 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. Verifica-se que a 

requerida não anexou contrato, extrato bancário ou outro documento que 

comprove a existência de débito em aberto 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 outra restrição comercial posterior 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. 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, para: - 

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 dos débitos discutidos 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 Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta 
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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: 1000366-34.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA NEVES GONCALVES (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 ARENÁPOLIS Processo nº 

1000366-34.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALINE APARECIDA NEVES 

GONCALVES, no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com alegação de 

omissão. É o relato do necessário. Decido. Há a oposição de recurso 

embargos de declaração com indicação/alegação de omissão, interposto 

por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da 

decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, 

fatos quem permitem o seu conhecimento e, consequentemente, 

interrompe o prazo para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 

50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 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 preliminares ou questões prévias que 

pendam de apreciação e permitindo a hipótese de julgamento imediato da 

lide, passo a analisar o mérito. O recurso de embargos de declaração tem 

fundamentação vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, 

art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 

1.022 e ss., destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em 

regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo 

perante os Juizados Especiais Cíveis, com regra especial expressa, 

contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com 

redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível a correção dos 

erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de embargos de 

declaração, irresignada com a sentença de mérito proferida, a qual deixou 

de condenar a requerida em danos morais em razão da aplicação da 

súmula 385 do STJ (id. 15761593). Verifica-se que não merece prosperar 

a alegação da requerida de que não existiam negativações em seu nome 

da autora, em data anterior a discutida na presente ação. Em extrato 

anexado ao id. 15260687, constata-se que a empresa Energisa Mato 

Grosso, efetuou inscrição na data de 18/05/2014, com exclusão em 

10/12/2015, no valor de R$ 244,40. Possuindo ainda inscrição no PEFIN, 

com data de 22/04/2015 (Gazin), e 20/02/2014 (Energisa), id. 15260686. 

Portanto, verifica-se ainda a existência de negativação preexistente, em 

nome da parte autora, não havendo assim que se falar em indenização por 

danos morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. ” Isso posto, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS e, porque NÃO há omissão/contradição na decisão recorrida, 

NEGO PROVIMENTO. 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 da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para 

que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz 

leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-55.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DE OLIVEIRA (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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000287-55.2018.8.11.0026 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 APARECIDO DE OLIVEIRA 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. Afirma a reclamada que a 

pretensão do reclamante está prescrita, conforme dispõe o art. 206, § 3º 

do Código Civil. No caso, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o 

prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do consumidor. 

Rejeito, dessa feita, a referida prejudicial de mérito. 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 comprovante de endereço 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. Afasto 

a preliminar de ausência de interesse processual, e ainda ausência de 

pretensão resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a 

vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, 

incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. 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 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, 

apenas fatura produzida 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 
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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. 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. 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 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: 1000288-40.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA APARECIDA FERNANDES (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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000288-40.2018.8.11.0026 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 ANDREA APARECIDA FERNANDES 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. Afirma a 

reclamada que a pretensão do reclamante está prescrita, conforme dispõe 

o art. 206, § 3º do Código Civil. No caso, por se tratar de relação de 

consumo, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de 

Defesa do consumidor. Rejeito, dessa feita, a referida prejudicial de mérito. 

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 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, 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 
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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. 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. 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 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: 1000411-38.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ARRUDA LARA (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 ARENÁPOLIS Processo nº 

1000411-38.2018.8.11.0026 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 ROBSON ARRUDA LARA 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. Afasto a preliminar de ausência de interesse processual, e 

ainda ausência de pretensão resistida, já que não há dúvida que a parte 

autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de 

direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência 

à pretensão e a adequação da via eleita. Este se traduz pela não 

espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à 

necessidade do provimento jurisdicional para solução do litígio - composto 

do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa 

resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em 

consequência, a lide, conclui-se então que está possui interesse 

processual. 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, 
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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. 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. 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 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: 8010171-91.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000164-55.2017.8.11.0038 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, proposta por EDUARDO DOS SANTOS em 

desfavor de BANCO PAN S.A. É o necessário. Decido. As partes 

compuseram acordo (15259696), nos seguintes termos: “A reclamada se 

obriga a efetuar o pagamento do valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos 

reais), até 10 dias úteis, contados do primeiro dia útil seguinte ao protocolo 

da minuta, por meio de deposito ou transferência na conta corrente do 

patrono da parte autora”. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. 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 
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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”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000226-34.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO RODRIGUES BIE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000226-34.2017.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por CLAUDIO 

RODRIGUES BIE em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. É o necessário. 

Decido. As partes firmaram acordo por meio de petição (id 13550483), nos 

seguintes termos: “ A reclamada se obriga a efetuar o pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), no prazo de 20 dias a contar 

do protocolo da petição, por meio de depósito na conta do autor”. Isso 

posto, considerando que em havendo transação/acordo o exame do 

magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Considerando o comprovante de pagamento anexado (id 13819251), 

DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. 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. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 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: 1000045-33.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CANTUARIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Autos nº 1000045-33.2017.8.11.0026 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração 

opostos por JOANA CANTUARIA SANTOS, já qualificada, em face da 

sentença de id. 11247387, alegando a omissão e obscuridade Conheço 

dos embargos, por serem tempestivos, conforme certidão de id. 

12666605. 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, inicialmente alega 

a embargante que a sentença objurgada se encontra omissa no que se 

refere ao pedido de cancelamento do cartão de crédito. Analisando os 

argumentos trazidos, bem como a sentença objurgada, entendo que os 

presentes embargos merecem provimento nesse sentido, ante a ausência 

de manifestação na sentença atacada, sobre o pedido de cancelamento 

do cartão de crédito, anexado na exordial, “item E”. A embargante ainda 

alega obscuridade, haja vista que foi julgado procedente o pedido de 

restituição dos valores descontados mês a mês da Requerente, valores 

esses que estavam no patamar de R$ 11.094,68 (onze mil, noventa e 

quatro reais e sessenta e oito centavos). Outrossim, conforme constava 

no pedido da inicial, requereu-se, ainda, que fosse determinado a 

devolução dos valores que por ventura viessem a ser descontados do 

salário da Requerente, nesse sentido, na r. sentença deixou de constar a 

devolução destes valores. Aduz que, durante todo o trâmite processual os 

valores continuaram a ser descontados todos os meses da Requerente, 

na forma de cobranças desse suposto cartão de crédito, porem afirma 

que em sede de liquidação de sentença o Requerente irá juntar os demais 

holerites demonstrando todos os débitos que ainda não haviam sido 

apurados. Contudo, o pedido da parte autora não pode prosperar, haja 

vista que a sentença nos juizados especiais não pode ser ilíquida, podem 

apenas condenar nos valores comprovados pela parte autora, 

devidamente liquidados. Nesse sentido: “[...] a sentença deve ser líquida, a 

fim de que possa ser executada imediatamente após a sua prolação, sem 

a necessidade de instauração de qualquer fase procedimental 

intermediária (liquidação), sob pena de nulidade.” (TOURINHO NETTO, 

Fernando da Costa. Juizados especiais estaduais cíveis e criminais: 

comentários à Lei n. 9.099/1995, 8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017) Desta 

feita, verifica-se que o reclamante não comprova os descontos 

posteriores, tornando o pedido ilíquido, o que não é possível nos juizados 

especiais. Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e DOU PROVIMENTO 

para constar na sentença: “Logo, não comprovada a origem do débito, 

certa a ilicitude do valor cobrado da Reclamante, ensejando a declaração 

de inexigibilidade do valor discutido nos autos e ainda cancelamento do 

cartão de crédito. No que se refere ao pedido de devolução dos valores 

descontados durante o tramite processual, a autora não faz prova dos 

descontos, não podendo a sentença ser ilíquida em sede dos juizados 

especiais. Portanto indefiro. No âmbito dos Juizados Especiais é vedado 

prolatar sentença ilíquida (artigo 38, parágrafo único, da lei 9.9099/95), o 

que, por via de consequência, enseja que somente sentenças por quantia 

certa ou determinável por mero cálculo aritmético sejam por ele 

executadas (artigo 52, inciso I, da lei 9.099/95). Segundo JOEL DIAS 

FIGUEIRA (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, 6ª ed., Saraiva, 

São Paulo, pp. 289): “(...) a sentença deve ser líquida, a fim de que possa 

ser executada imediatamente após sua prolação, sem a necessidade de 

instauração de qualquer fase procedimental intermediária (liquidação), sob 

pena de nulidade. Não é ilíquida a sentença condenatória por soma que, 

para execução, fica na dependência da elaboração de cálculo aritmético 

simples, acompanhado dos respectivos demonstrativos (v. Art. 52, n. 3 

infra)” - DECLARAR A INEXISTÊNCIA E O CANCELAMENTO DO CARTÃO 

DE CRÉDITO, nº de averbação A201611260000006380990, nº 

5313041018061015, código interno 1631582, assim como os débitos dele 

decorrentes em relação ao reclamante, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-los/cobrá-los por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao QUÍNTUPLO do importe 

que exigir em desacordo; No mais, devendo permanecer o comando 
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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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-54.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EMILY POLIANA SANTANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000300-54.2018.8.11.0026 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 EMILY POLIANA SANTANA RODRIGUES em face de 

BANCO DO 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 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. 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. Verifica-se que 

a reclamada anexou contrato de abertura de conta devidamente assinado 

pela autora, comprovando a relação negocial das partes. Contudo, a 

requerida não anexou nenhum documento capaz de comprovar a 

existência do debito negativado, 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. 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, 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 §§. 
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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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-03.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CANTUARIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Autos nº 1000047-03.2017.8.11.0026 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração 

opostos por JOANA CANTUARIA SANTOS, já qualificada, em face da 

sentença de id. 10853722, alegando a omissão Conheço dos embargos, 

por serem tempestivos, conforme certidão de id. 14969011. 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 obscura, haja vista que foi julgado 

procedente o pedido de restituição dos valores de R$ 9.658,30 (nove mil 

seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos) a título de repetição 

do indébito, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) 

a contar da citação válida, além de danos morais Outrossim, afirma que 

conforme constava no pedido da inicial, requereu-se, ainda, que fosse 

determinado a devolução dos valores que por ventura viessem a ser 

descontados do salário da Requerente, nesse sentido, na r. sentença 

deixou de constar a devolução destes valores. Aduz que, durante todo o 

trâmite processual os valores continuaram a ser descontados todos os 

meses da Requerente, de modo que, no cumprimento de sentença deverá 

ser incluso os valores referentes a esses descontos no âmbito do 

andamento do processo. Analisando os documentos anexados aos autos, 

entendo que não assisti razão a parte autora. No âmbito dos Juizados 

Especiais é vedado prolatar sentença ilíquida (artigo 38, parágrafo único, 

da lei 9.9099/95), o que, por via de consequência, enseja que somente 

sentenças por quantia certa ou determinável por mero cálculo aritmético 

sejam por ele executadas (artigo 52, inciso I, da lei 9.099/95). O pedido da 

parte autora não pode prosperar, haja vista que a sentença nos juizados 

especiais não pode ser ilíquida, podem apenas condenar nos valores 

comprovados pela parte autora, devidamente liquidados. Nesse sentido: 

“[...] a sentença deve ser líquida, a fim de que possa ser executada 

imediatamente após a sua prolação, sem a necessidade de instauração de 

qualquer fase procedimental intermediária (liquidação), sob pena de 

nulidade.” (TOURINHO NETTO, Fernando da Costa. Juizados especiais 

estaduais cíveis e criminais: comentários à Lei n. 9.099/1995, 8ª Ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017) Segundo JOEL DIAS FIGUEIRA (Teoria e Prática dos 

Juizados Especiais Cíveis, 6ª ed., Saraiva, São Paulo, pp. 289): “(...) a 

sentença deve ser líquida, a fim de que possa ser executada 

imediatamente após sua prolação, sem a necessidade de instauração de 

qualquer fase procedimental intermediária (liquidação), sob pena de 

nulidade. Não é ilíquida a sentença condenatória por soma que, para 

execução, fica na dependência da elaboração de cálculo aritmético 

simples, acompanhado dos respectivos demonstrativos (v. Art. 52, n. 3 

infra)” Desta feita, verifica-se que o reclamante não comprova os 

descontos posteriores, tornando o pedido ilíquido, o que não é possível 

nos juizados especiais, não devendo prosperar os embargos. Isso posto, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO há omissão na decisão 

recorrida, NEGO PROVIMENTO. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-64.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HALISLUAN DO NASCIMENTO GONCALVES (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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000073-64.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes 

HALISLUAN DO NASCIMENTO GONCALVES e BANCO ITAUCARD S/A. 

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. No que diz respeito à 

preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, 

tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de 

endereço 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. Sustenta a parte reclamante 

que seu nome foi indevidamente inserido nos bancos 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 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 requerente efetuou contrato bancário, id. 

12769165, 12769193 e 12769194, devidamente assinado, gerando débitos 

que não foram 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 
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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. Da mesma forma, evidente 

que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Desse modo, com lastro nas provas 

produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que agiu com 

deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a reclamante ao pagamento 

de multa de 1 % e de indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, 

consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. Diante de tais 

ponderações, as pretensões contidas na inicial são improcedentes. Por 

outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, acolho o pedido 

contraposto formulado na contestação, de modo que o reclamante deverá 

pagar à empresa ré o valor de R$ 1.882,51 (um mil, oitocentos e oitenta e 

dois reais e cinquenta e um centavos), com juros e correção monetária a 

partir do vencimento, devendo a reclamada logo após a quitação retirar as 

restrições do nome do autor. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. - ACOLHO O PEDIDO 

CONTRAPOSTO para condenar a parte autora ao pagamento da quantia 

de R$ 1.882,51 (um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um 

centavos), relativo às faturas em aberto, com juros e correção monetária 

a partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada logo após a 

quitação retirar as restrições do nome do autor. - Na forma da 

fundamentação supra, CONDENO a parte reclamante, como litigante de má 

fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 1% (um por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor 

da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. À submissão do Juíz de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010122-79.2017.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes 

LEANDRO ALVES BARROSO e BANCO DO BRASIL S.A. 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. A Requerida foi devidamente 

citada para comparecer à audiência de conciliação, com a advertência da 

aplicação dos efeitos da revelia e confissão quanto à matéria de fato em 

caso de ausência. Por ocasião da audiência de conciliação, a requerida 

não compareceu. Note-se que a reclamada recebeu a citação em tempo 

hábil para comparecer à audiência. Embora a reclamada tenha 

apresentado resposta no prazo legal, tal fato não afasta os efeitos da 

revelia, posto que o comparecimento pessoal das partes em audiência de 

conciliação é obrigatório. Portanto, ainda que tenha apresentado 

contestação no prazo legal, é de ser considerado revel. Na oportunidade 

da realização da Audiência de Conciliação, entende-se que a Requerida 

preferiu a revelia ou contumácia, uma vez que não compareceu ao ato 

conciliatório. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - CONSÓRCIO - 

AUSÊNCIA DO RECLAMADO NA AUDIÊNCIA - REVELIA - RESTITUIÇÃO DA 

QUANTIA PAGA - DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE - 

PRECLUSÃO DA PROVA - VALOR A SER RESTITUIDO - DEDUÇÕES - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência do 

reclamado em audiência gera revelia, contudo, em casos excepcionais é 

possível afastar os efeitos da confissão ficta, quando comprovada a 

ocorrência de força maior ou caso fortuito. Não havendo prova dessas 

circunstâncias excepcionais, os efeitos da revelia devem prevalecer. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 2650/2012, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 04/04/2013, Publicado no DJE 19/04/2013) Com efeito, no caso dos 

autos, DECERETO A REVELIA DA REQUERIDA. Passo a análise do mérito. 

Sustenta a parte reclamante que seu nome foi indevidamente inserido nos 

bancos de dados de restrição ao crédito por um débito que desconhece, 

haja vista ter firmado acordo com a requerida, referente a debito do 

cheque especial. Aduz, outrossim, que tais fatos lhe causaram danos 

morais. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte reclamada afirma que 

o débito existe, decorrendo de utilização do 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 possui conta bancária junto a requerida, fato confirmado 

por este na inicial. No entanto, apesar das alegações de que firmou 

acordo referente a dívida do cheque especial, não possuindo mais 

débitos, verifica-se que a cobrança se refere a utilização de produto 

diverso, qual seja, cartão de crédito, não tendo o requerente comprovado 

o pagamento da aludida dívida, o que justificou o encaminhamento do nome 

e CPF da parte reclamante ao rol de inadimplentes. 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 e do débito negativado 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 débito aberto com a reclamada, o que justificou o 
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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 

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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-25.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RIBEIRO FERREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010253-25.2015.8.11.0026 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 APARECIDA RIBEIRO FERREIRA RAMOS em face de 

BANCO DO 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 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. Afasto a preliminar de 

ausência de interesse processual, já que não há dúvida que a parte 

autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de 

direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência 

à pretensão e a adequação da via eleita. Este se traduz pela não 

espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à 

necessidade do provimento jurisdicional para solução do litígio - composto 

do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa 

resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em 

consequência, a lide, conclui-se então que está possui interesse 

processual. Presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação, passo ao julgamento do mérito. Afirma a parte reclamante que teve 

seu crédito restrito no comércio local em razão da inserção indevida de 

seu nome nos órgãos restritivos de crédito, em razão de divida 

anteriormente quitada por meio do acordo entabulado entre as parte, id. 

6542130, gerando danos de ordem moral. Em sua contestação a parte 

promovida alega que não há provas do dano moral sofrido. Pugna pela 

improcedência dos pedidos insertos na exordial. 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 realizado acordo referente ao produto giro rápido, por meio 

de pagamento em duas parcelas (id. 6542130, 6542121 e 6542101). Desta 

feita, é possível constatar que o contrato que ensejou a negativação, 

registrado sob o número 131802697, é o mesmo que objetivou o acordo 

celebrado entre as partes, acordo esse que, segundo os comprovantes 

de pagamento colacionados à inicial, foram todos pagos. 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. 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 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 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 

L e i g a 

____________________________________________________________

________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do 

artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Comarca de Aripuanâ
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 38220 Nr: 925-94.2010.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 Isso posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré TEREZINHA MARIA DO 

NASCIMENTO, com fulcro no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. V, art. 110 

§1º, todos do Código Penal, pela prática, em tese, do crime previsto no 

artigo 7°, inciso IX da Lei n° 8.137.1990.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Recolha-se eventual mandado expedido nos autos.Sem 

c u s t a s . T r a n s i t a d a  e m  j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e . A p ó s , 

arquivem-se.Cumpram-se as disposições pertinentes da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55777 Nr: 2194-32.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO NESTOR LAYTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Designo a data de 21 de março de 2019, às 15 horas e 30 minutos, para a 

audiência de Instrução e Julgamento, oportunidade em que as 

testemunhas arroladas tempestivamente pelas partes serão ouvidas, 

sendo que o denunciado será interrogado ao término da instrução, depois 

de inquiridas todas as testemunhas, nos termos do artigo 400 do mesmo 

Diploma Legal, para que lhe seja possibilitada o efetivo exercício de 

autodefesa.Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste 

Juízo. Intimem-se o acusado, as testemunhas de acusação e defesa, bem 

como o defensor constituído.Ciência ao Ministério Público.Desde já, 

determino a expedição de carta precatória para oitiva de eventuais 

testemunhas residentes em outras Comarcas.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54304 Nr: 928-10.2014.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE DA SILVA PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206/SP

 Intimo a parte autora, para que efetue o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado de busca de 

apreensão.

Géssica Gabrieli de Souza Biancardi

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63917 Nr: 3364-68.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORBEN E CIA LTDA ME, MICHEL ORBEN, 

GABRIELE PAES SULZBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos ao setor de expedição de documentos, a fim de que se manifeste 

acerca da certidão negativa de ref. 24, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40474 Nr: 877-04.2011.811.0088

 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: AIRTON EMÍLIO CAPPELLESSO, ALCINA RODRIGUES 

DA SILVA CAPELLESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIRCEU DOMINGOS DEBONI, MIRIAN 

LEDA ROVEDA DEBONI, DARVIL JOSE CARON, DIVA DOMINGA DEBONI 

CARON, DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA, JORGE CLAYTON PETRY, 

ELIZETI REGINA BUZZO PETRY, LUIZ ANTONIO PETRY, MARA HELENA 

SPULDARO PETRY, ANTONIO CARLOS MARINS, SIDNEY ROBERTO 

MARINS, RITA DE CASSIA MARINS DALLAGO, JOAO EDUARDO MARINS, 

SARA REJANE MARINS FARFUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525, CHARLES CHUIKA - OAB:17307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Intimo os requerentes, para que efetue o pagamento das custas judiciais 

ou retire em Juízo a carta precatória expedida nos autos e providêncie a 

distribuição da missiva.

 Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40448 Nr: 851-06.2011.811.0088

 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: DERCIO ROSSETTO, ROSEMARY GUTKOSKI 

ROSSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIRCEU DOMINGOS DEBONI, MIRIAN 

LEDA ROVEDA DEBONI, DARVIL JOSE CARON, DIVA DOMINGA DEBONI 

CARON, DILA DEBONI MARINS, DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA, 

BANCO DO BRASIL S/A, JORGE CLAYTON PETRY, ELIZETI REGINA 

BUZZO PETRY, LUIZ ANTONIO PETRY, MARA HELENA SPULDARO PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:

 (...)DETERMINO a correção do polo passivo, devendo ser incluídos os 

Sres. Antônio Carlos Marins, Sidney Roberto Marins, Rita de Cássia Marins 

Dallago, João Eduardo Marins e Sara Rejane Marins Farfud e excluída a 

Sra. Dila Deboni Marins.Uma vez cumprida a determinação anterior, 

EXPEÇAM-SE cartas precatórias para citação, intimando os requeridos a, 

querendo, apresentar contestação no prazo da lei, nos endereços 

indicados às fls. 317/318.Defiro, ainda, a expedição de carta precatória 

aos requeridos ainda não citados, nos endereços indicados às fls. 

292/293.Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22696 Nr: 7-23.1992.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE 

MÓVEIS ARIPUANÃ LTDA, ADEMAR JOSÉ PEGORETTI, LAURA EDITE 

PEGORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT/20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980 - A
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 Intimo a parte exequente, para que manifeste-se sobre a petição da 

executada de fls. 411/412, devendo requerer o que de direito, no prazo de 

05 (cinco)dias, sob pena de extinção.

Géssica Gabrieli de Souza Biancardi

Estagiária

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35754 Nr: 3340-26.2005.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Filiação: 

João Pereira da Silva e Oraldina Aparecida 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.

Despacho: Vistos etc.Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Claudio Pereira da 

Silva, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 12, “caput”, 

da Lei nº 6.368/76.Embora o delito tenha ocorrido no ano de 2005, ante a 

entrada em vigor da Lei nº 11.343/2006, deve ser observado o rito 

processual ali previsto.Destarte, nos termos do art. 55, caput, da Lei 

11.343/2006, notifique-se o acusado a fim de que apresente defesa 

preliminar no prazo de 10 (dez) dias.Defiro os requerimentos formulados 

pelo 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, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 26 de outubro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 35275 Nr: 17-71.2009.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR ANTONIO MISSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9.582-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Antes de analisar o pedido de penhora “on line”, determino que a parte 

exequente traga aos autos cálculo atualizado do débito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 24/2018/DF

O Dr. Victor Lima Pinto Coelho, MM. Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Brasnorte - MT, no uso de suas atribuições legais na forma 

da lei,

CONSIDERANDO o disposto na Portaria n. 429/2017-C.ADM, que institui o 

Marco Regulatório estabelecendo normas gerais sobre a administração do 

Patrimônio – bens móveis e imóveis – Poder Judiciário deste Estado;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar inventário de bens móveis 

inservíveis disponíveis à baixa armazenados no Fórum desta Comarca.

CONSIDERANDO a existência de interesse público no referido 

levantamento, visando à destinação adequada dos bens.

RESOLVE:

Art. 1º -REVOGAR portaria 33/2017.

Art. 2º - NOMEAR a Comissão Permanente de Inventário e Bens 

Inservíveis (COMPIBI), composta pelos seguintes servidores:

I – Membro: Erik Alberto Miotto – matr. 25615, Oficial de Justiça;

II – Membro: Carlos Giuliano Rodrigues da Costa – matr. 25962, Oficial de 

Justiça;

III – Membro: Mauro Pinheiro Candido – matr. 25655, Oficial de Justiça;

IV – Membro: Marcos Ediones Bertholdi – matr. 34873, Gestor Geral de 1ª 

Entrância.

Art. 3º - DETERMINAR que a referida comissão providencie:

A. A elaboração de relatório circunstanciado, instruído com a relação de 

bens passíveis de baixa, contando os respectivos números de tombos, 

descrição, estado de conservação e quantidade, bem como sejam 

classificados de acordo com o artigo 50, da Portaria nº 429/2017/C.ADM. 

B. A elaboração de laudo de avaliação dos bens constando o valor de 

cada item. C. A verificação no sistema GP se o bem está devidamente 

cadastrado, confrontando o bem com a descrição do tombo 

correspondente.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Publique-se, remetendo-se cópia ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça e aos servidores que compõem a comissão.

Cumpra-se.

Brasnorte-MT, 30 de outubro de 2018.

Victor Lima Pinto Coelho. Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 25/2018/DF

O Dr. Victor Lima Pinto Coelho, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Brasnorte - MT, no uso de suas atribuições legais na forma 

da lei,

CONSIDERANDO o disposto na portaria PRESI 390 do Tribunal Regional 

Federal 1ª Região que definiu o recebimento de processos dos juízos 

estaduais exclusivamente por meio do sistema processo judicial eletrônico 

– Pje TRF1 (2º Grau).

CONSIDERANDO o disposto na portaria PRESI 6371633 que prorrogou 

para a data 7 de janeiro de 2019, o início exclusivo de recebimento no 

Tribunal de processos dos juízos estaduais, no exercício de competência 

delegada por meio do sistema processo judicial eletrônico –Pje TRF1 (2º 

Grau).

CONSIDERANDO ainda que para cumprimento do disposto acima, não mais 

haverá remessa de processo ao TRF1 e sim a distribuição de novo 

processo no Pje TRF1.

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR que a distribuidora Nilza Coelho Germinari matrícula 

24329, bem como seu substituto Paulo Danton Crestani matrícula 34865, 

procedam de acordo com o disposto acima;

Art. 2º-DETEMININAR, que a Sra. Nilza Coelho Germinari matrícula 24329 e 

o Sr. Paulo Danton Crestani matrícula 34865 apresentem na Diretoria do 

Foro os seguintes dados para envio do requerimento de cadastramento: 

CPF, nome, matrícula, UF de nascimento, naturalidade e e-mail institucional.

Cientifique-se e cumpra-se remeta-se cópia desta Portaria ao 

Departamento de Recursos Humanos do E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Brasnorte-MT, 30 de outubro de 2018.

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25413 Nr: 199-50.2011.811.0100

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdB-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOV
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

Em atenção ao pedido retro, FIXO a título de honorários advocatícios para 

o causídico Dr. Tiago José Lipsch, OAB/MT n.º 23.383/O, o importe de 1 

(um) URH, eis que atendendo ao interesse das partes foi intimado da 

sentença proferida nos autos, em nada requerendo.

No mais, em não havendo mais diligências a serem cumpridas, DETERMINO 

o arquivamento deste feito, com as baixas e as anotações de estilo.

 Às providências.

Intime-se o advogado nomeado.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta 

decisão/determinação como mandado/título executivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60800 Nr: 994-80.2016.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUIRINO MENDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TARRAF JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SIMÃO NIMER - 

OAB:104.052, Gabriel Massao de Arruda Itoyama - OAB:, VALDECIR 

CARFAN - OAB:103987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIZ BARBEDO 

RIVELLI - OAB:242017

 a intimação das partes para SE manifestarem e requererem o que for de 

direito no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69031 Nr: 92-59.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 Intimação do réu/apelante, na pessoa de seu advogado, para oferecer as 

razões do recurso de apelação interposto no prazo legal de 08 (oito) dias, 

nos termos do art. 600, do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 26107 Nr: 893-19.2011.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGENES JOSÉ DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Adriana Rodrigues 

Conti - OAB:21998-O

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e ABSOLVO o acusado 

OGENES JOSÉ DA SILVA, já qualificado nos autos, quanto à imputação 

que lhe foi feita na denúncia, por não existirem provas suficientes para a 

condenação, nos termos do artigo 7°, inciso IX, da Lei n.° 

8.137/90.Transitada em julgado esta sentença, procedam-se as devidas 

baixas na distribuição, bem como as anotações e as comunicações de 

estilo, arquivando o feito, se não houver mais nada a ser apreciado por 

este Juízo e ainda se não houver mais nenhuma outra diligência a ser 

realizada.Sem custas.Cientifique e intime o Ministério Público.Intime-se a 

Defesa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

adequado e servindo a cópia desta sentença como o necessário 

mandado/carta/carta precatória/ofício/notificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63839 Nr: 342-29.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE TOYOFUKU, SHIZUKO TOYOFUKU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN VINICIUS FERREIRA SIMON, DORVAL 

SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIANA HERMANN 

ZAGOTTO CONSALTER - OAB:25009, Ewerton Soler Consalter - 

OAB:OAB/PR 24.858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENNYFER MORAES DE LIMA - 

OAB:22767/O, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5943/O

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a refs. 68 e 69, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58475 Nr: 1092-02.2015.811.0100

 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): BIG CENTER SUPERMERCADO LTDA - EPP, 

JOSE AURO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 23, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68296 Nr: 3220-24.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON ZOCOLOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

 Expeça-se carta precatória à Comarca de Tangará da Serra/MT para a 

realização da oitiva da testemunha Danilo Germinari de Brito.

Intime-se o Promotor de Justiça para que apresente o endereço atualizado 

das testemunhas Paulo Cesar Prates e Magnos Jocemar Zabalotski no 

prazo de 05 dias.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário (mandado/carta/carta precatória/ofício).

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 42100 Nr: 690-80.2018.811.0110

 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): KLENIO PIRES DA SILVA, LAUREDO PIRES DA 

SILVA, MARIA ELZA DA SILVA SALGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC com 

autorização expressa na Ordem de Serviço nº 01/2016, encaminho o 

mandado de citação de fls. 42/43, para cumprimento, pois ao verificar no 

Sistema do Controle de Pagamento de Diligência (CPD), VERIFIQUEI QUE 

HÁ UMA GUIA recolhida e registrada nos presentes autos sob o número 

5524.313.07.2018.0, sendo que o valor corresponde aos valores 

necessários para cumprimento do mandado.

Juizado Especial
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 32618 Nr: 338-64.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA JANUÁRIA DE SOUSA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestar nos autos, nos termos da decisão de fls. 60.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32466 Nr: 203-52.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666-O, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:78508

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação->Bloqueio/penhora online

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MISAEL LUIZ INÁCIO 

em desfavor de EXPRESSO RUBI LTDA.

 A parte exequente pleiteia tentativa de bloqueio pelo sistema BACENJUD, 

fls. 85/88.

Neste norte, defiro o bloqueio, via penhora on-line, sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira em nome 

de EXPRESSO RUBI LTDA, CNPJ nº 15.950.025/0001-23, no valor de R$ 

2.923,80 (dois mil novecentos e vinte e três reais e oitenta centavos).

Aportando as informações ao presente feito, intimem-se o exequente e o 

executado para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47231 Nr: 1240-25.2006.811.0101

 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): CARLOS REIS ROCHA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS REIS ROCHA OLIVEIRA, Cpf: 

02185911104. 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: 15/12/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela IBAMA- 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS em face de CARLOS REIS ROCHA OLIVEIRA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Auto de Infração n° 13722, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

510000054352/2000.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/10/2006

 - Valor Total: R$7.327,20 - Valor Atualizado: R$7.327,20 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.1. Defiro o pedido de fl. 33. Cite-se o executado 

por edital.2. Após, voltem conclusos para análise do pedido de penhora on 

line.

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, AMANDA CRISTINA 

TEIXEIRA, digitei.

Cláudia, 26 de outubro de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-57.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIRLEY DOMINGOS GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000063-57.2016.8.11.0101 Ação de Indenização por danos 

materiais e morais Promovente: FRANCIRLEY DOMINGOS GUIMARÃES 

Promovido: DETRAN – MT – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DO MATO GROSSO 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 a 

ação indenização por danos materiais e morais proposta por FRANCIRLEY 

DOMINGOS GUIMARÃES em face de DETRAN – MT – DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DO MATO GROSSO aduzindo, em síntese, que 

teve sua motocicleta apreendida pela Polícia Militar no dia 13.09.2015 por 

deixar pessoa sem autorização pilota-la. Com a apreensão, o bem foi 

depositado no pátio da 45ª CIRETRAN de Cláudia, órgão subalterno e 

vinculado ao DETRAN/MT. Declarou que na data da apreensão não estava 

na cidade, vez que foi contratado por uma empresa próxima de Nova 

Canaã do Norte para trabalhar, motivo pelo qual não foi de imediato restituir 

a motocicleta. Aduziu que quando retornou a esta Comarca, em meados 

do mês de maio de 2016, se dirigiu ao CIRETRAN para fazer a liberação da 

moto e pagar eventuais multas, quando foi surpreendido com a informação 

que o bem havia sido furtado do pátio da CIRETRAN. Além disso, afirmou 

que constatou da confecção do Boletim de Ocorrência comunicado pelo 

Líder da equipe da 45ª CIRETRAN, que declararam falsamente que o 

promovente esteve no órgão no dia 23.03.2016 para regularizar e retirar 

sua motocicleta, momento em que foi constatado que ela havia sido 

furtada, o que não ocorreu, pois só se dirigiu ao órgão em maio de 2016. 

Diante de todo o exposto, pleiteou pela condenação do promovido a danos 

materiais, uma vez que tinha o ônus de guardar e cuidar dos bens em seu 

depósito, e como houve o furto da motocicleta que estava sob seus 

cuidados, possui a responsabilidade objetiva de indenizar o prejuízo 

causado. E ainda, requereu a condenação por danos morais no montante 

de 15 (quinze) salários mínimos. Juntou documentos à inicial. O promovido 

foi citado em 16.08.2016 (id. 1851863) e apresentou contestação 

alegando preliminarmente a ausência da autarquia na audiência de 

conciliação, esclarecendo que os advogados do DETRAN não possuem 

poderes para transigir; a inépcia da inicial fundamentando que o 

Promovente não tem interesse processual, uma vez que o veículo estava 
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irregular e abandonado pelo autor no pátio da CIRETRAN por cerca de oito 

meses, caracterizando o bem como res derelictae; a ausência de 

legitimidade e interesse processual, salientando que o autor não é legítimo 

para figurar no polo ativo, pois não era mais o titular do domínio da 

motocicleta, visto que após sessenta dias de sua apreensão o bem é 

passível de leilão. Ainda, alegou preliminarmente, a litigância de má-fé, vez 

que está afrontando texto expresso em lei. No mérito, pleiteou pela 

improcedência do pedido (Id. 1927628). A audiência de conciliação restou 

inexitosa (Id. 2156243). Audiência de instrução e julgamento foi realizada, 

onde as partes informaram que não possuem provas a produzir (id. 

9998919). Pois bem. Inicialmente cabe a análise das preliminares 

suscitadas pelo Promovido. No tocante a inépcia a inicial, o promovido 

alegou que a ação é inepta pela falta de interesse processual do autor, 

uma vez que deixou a motocicleta depositada no pátio do DETRAN por 

aproximadamente sete meses após sua apreensão, além do mais foi 

constatada pela autoridade policial que o bem estava com a inscrição de 

chassi violada ou falsificada, razões pelas quais não tem o direito de 

pleitear por indenização. A apuração da legitimidade ativa ou passiva para 

um dado processo se faz através da verificação da relação de direito 

material em discussão. Deve-se apurar se as partes litigantes estão 

vinculadas pela relação de direito material discutida e, caso estejam, o 

requisito da legitimidade estará satisfeito. Assim, a referida preliminar não 

merece amparo, uma vez que o autor é proprietário da motocicleta e não 

deixou de ser, mesmo tendo se passado mais de sete meses do depósito 

no pátio do DETRAN, pois o bem não foi levado a leilão, conforme prevê o 

art. 328, do CTB. Além disso, o fato de estar inadimplente com o IPVA 

também não retira a sua condição de proprietário do bem, eis que o Estado 

possui meios de cobrar os débitos existentes. Quanto À afirmação de que 

há infração constatada pela autoridade policial de inscrição de chassi 

violada ou falsificada, esta não foi comprovada e ainda, em consulta ao 

sistema Apolo não foi encontrado qualquer procedimento para apuração 

de tal fato, motivo pelo qual não deve servir como base para afastar a 

legitimidade ativa do autor. A afirmação de ilegitimidade passiva do 

DETRAN, ante a impossibilidade prática de acolhimento dos pedidos do 

Autor, igualmente não merece prosperar, vez que o pedido do requerente 

é juridicamente possível, restando o Juízo julgar se é procedente ou não. 

Desse modo, AFASTO as preliminares suscitadas. Ultrapassada as 

preliminares arguidas passo a análise do mérito. A presente controvérsia 

cinge-se em verificar a responsabilidade civil da parte promovida após ter 

sido furtada a motocicleta do Promovente do pátio da CIRETRAN, ou seja, 

após ocorrer furto de objeto que estava sob sua guarda, e 

consequentemente se houve dano material e moral. Consta do processo 

que a motocicleta HONDA, CG TITAN 125, fabricação/modelo: 2000/2001, 

prata, Placa JZF 0136, RENAVAM 759802840, de propriedade do 

Promovente, estava depositada no pátio da 45ª CIRETRAN do município de 

Cláudia desde o dia 14.09.2015, quando foi apreendida pela Polícia Militar 

ao constatar que o piloto estava dirigindo sem possuir CNH ou permissão 

para dirigir. E, em 23.03.2016, a motocicleta foi furtada do pátio da 

CIRETRAN, conforme denota-se do Boletim de Ocorrência nº 2016.98696, 

confeccionado por Fagner Alves, funcionário público do DETRAN. A 

Constituição Federal em seu artigo 37, §6º, dispõe que: “as pessoas 

jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa.”. Sendo a responsabilidade 

objetiva, o dever de indenizar exsurge da prova da conduta, do dano e do 

nexo de causalidade entre ambos, independentemente de culpa, sendo 

chamada de teoria do risco. Entretanto, quando o dano decorre da 

omissão do Estado, ou seja, quando o ente estatal deixa de agir quando 

deveria, age tardiamente ou age mal, aplica-se a regra da 

responsabilidade subjetiva, a qual pressupõe a culpa como fundamento da 

responsabilidade civil. Nesse sentido, discorre José dos Santos Carvalho 

Filho: “(...) Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, será preciso 

distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade 

civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata o desleixo do Estado 

em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a 

responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do 

dever legal de impedir a ocorrência de dano é que será responsável 

civilmente e obrigado a reparar o prejuízo. A consequência, dessa 

maneira, reside em que a responsabilidade civil do Estado, no caso de 

conduta omissiva, só se desenhará quando presentes estiverem os 

elementos que caracterizam a culpa. A culpa, origina-se na espécie, do 

descumprimento do dever legal, atribuído ao Poder Público, de impedir a 

consumação do dano. Resulta, por conseguinte, que nas omissões 

estatais, a teoria da responsabilidade objetiva não tem perfeita 

aplicabilidade, como ocorre nas condutas comissivas. (...).”. (Manual de 

Direito Administrativo, 2009). Assim, configurado prejuízo ao proprietário, o 

ente estatal deve reparar pelos prejuízos sofridos. Apura-se dos autos 

que houve a responsabilidade do ente estatal ao ter possibilitado o furto 

dos objetos que estavam em seu pátio. Sabe-se que a culpa resulta da 

falta de diligência que se exige do homem médio, aferida conforme a 

conduta concreta do agente comparada com aquela que teria uma pessoal 

normal, dotada de discernimento e prudência, que viesse a se encontrar 

na mesma situação, e, ainda, se era possível prever o resultado danoso 

ou se agiu com a intenção de prejudicar. Destarte, a responsabilidade civil 

consiste na obrigação de indenizar o dano, patrimonial ou moral, causado 

a outrem, nos termos do artigo 186 do Código Civil. E aquele que comete 

ato ilícito está obrigado a repará-lo, segundo dispõe o artigo 927 do Código 

Civil. É sabido que os elementos para uma indenização são: o dano 

causado a outrem, seja patrimonial ou moral; o nexo causal entre a ação 

ou omissão e o dano experimentado; e a culpa, que engloba o dolo e a 

culpa em sentido estrito, sob a forma de negligência, imperícia ou 

imprudência, violando um dever preexistente. Na hipótese versada nos 

autos, em que o veículo apreendido durante diligência policial permaneceu 

no estacionamento da CIRETRAN do município, sob a vigilância dos 

funcionários públicos, é evidente o dever do Estado em conservá-lo até a 

entrega a seu proprietário. Entretanto, não foi o que ocorreu no presente 

caso, pois, enquanto se encontrava sob a guarda e vigilância da 

CIRETRAN, a motocicleta foi subtraída, conforme consta no boletim de 

ocorrência juntada pelo Promovente, tonando inequívoca a culpa do 

Promovido, e consequentemente, sua responsabilidade pelo ressarcimento 

dos danos decorrentes de sua omissão. A alegação do promovido de que 

o domínio do bem não pertencia mais ao Promovente, tendo em vista que 

demorou meses para ir regularizar e retirar a motocicleta, não merece ser 

acolhida, pois apesar do Código de Transito Brasileiro prever a 

possibilidade dos objetos apreendidos ou removidos serem levados a 

leilão caso fiquem mais de 60 dias sem o proprietário reclama-lo (art. 328), 

até a data do furto o leilão não foi publicado, razão pela qual não deve ser 

aplicado ao presente caso. Neste sentido, é a orientação jurisprudencial: E 

M E N T A- APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VEÍCULO 

APREENDIDO EM AÇÃO POLICIAL LEGÍTIMA - CHAVE DO CARRO 

TRANCADA EM SEU INTERIOR - VIDRO QUEBRADO EM ESTRITO 

CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - FURTO DE EQUIPAMENTOS DO 

AUTOMÓVEL NO PÁTIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA - 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS - 

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DO RÉU CONHECIDO E 

IMPROVIDO - APELO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. I Quando um dano decorre da omissão do Estado, ou seja, 

quando o ente estatal deixa de agir quando devia, age tardiamente ou age 

mal, aplica-se a regra da responsabilidade subjetiva, pelo que se exige 

dolo ou culpa, sendo desnecessário, todavia, individualizá-la, vez que 

pode ser atribuída genericamente ao serviço público a falta do serviço. II É 

evidente o dever do Estado em conservar o veículo apreendido em ação 

policial e estacionado na Delegacia de Polícia até a entrega à seu 

proprietário, pois lá permaneceu sob a vigilância dos agentes públicos que 

trabalhavam no local. III (...). V A inobservância pelo Estado-réu do dever 

de conservar o veículo até sua entrega ao proprietário resultou na 

subtração e, por conseguinte, na necessidade de reposição dos 

seguintes itens do automóvel da autora: dois pneus, uma roda, uma chave 

de rodas, um macaco e uma bateria, cujas despesas devem ressarcidas. 

VI As circunstâncias fáticas delineadas nos autos não demonstram a 

existência de prejuízos suficientes para a caracterização de um abalo 

moral que justifique uma indenização. VII Sentença parcialmente 

reformada, para incluir no valor da indenização por danos materiais a 

despesa correspondente à substituição de dois pneus e da roda do 

veículo. (TJMS. Apelação n. 0800558-83.2012.8.12.0041, Ribas do Rio 

Pardo, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 

18/03/2014, p: 21/03/2014) (grifei). Assim, inequívoca a responsabilidade 

do promovido de indenizar os danos comprovadamente sofridos pela 

autora. No tocante aos danos materiais, o promovente requereu a título de 

danos materiais o importe de R$ 3.176,98 (três mil, cento e setenta e seis 

reais e noventa e oito centavos) valor que refere-se ao preço da 

motocicleta furtada. Denota-se que o promovente não fez prova do 
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referido valor, entretanto em consulta a Tabela Fipe, no site 

http://veiculos.fipe.org.br/, acessado nesta data (31.01.2018, 

constatou-se que o bem possui o valor de R$ 2.591,00 (dois mil, 

quinhentos e noventa e um reais) à época do furto, devendo ser esse o 

valor a ser restituído e considerado como danos materiais sofridos. Com 

relação aos danos morais, o autor alega ter sofrido danos morais ao 

comparecer no CIRETRAN e ter sido cientificado que seu único bem havia 

sido furtado do local onde deveria ser zelado. Entretanto, as 

circunstâncias fáticas delineadas nos autos não demonstram a existência 

de prejuízos suficientes para a caracterização de abalo moral que legitime 

uma indenização. Repise-se que a apreensão do veículo se deu através 

de um procedimento regular e legal, vez que estava sendo utilizado por 

pessoa sem habilitação. O direito à indenização, no caso por danos 

morais, exsurge da prova da conduta ilícita, do prejuízo imaterial e do nexo 

de causalidade entre ambos, sendo presumida a perda extrapatrimonial 

apenas em situações excepcionais, quando se prescinde da 

comprovação da perturbação psíquica experimentada pela vítima, como 

nos casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, 

protesto indevido de título, perda de órgão do corpo ou de pessoa da 

família, o que, evidentemente, não é o caso dos autos. Em que pese ter 

alegado que era seu único meio de transporte, verifica-se das afirmações 

da inicial que só foi buscar seu veículo depois de vários meses 

apreendidos, o que demonstra a princípio que não estava necessitando do 

bem para seu uso. Neste sentido: “RECURSO INOMINADO. DETRAN. 

AÇÃO DE INDENIZAÇAÕ POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO 

APREENDIDO E FURTADO DO PÁTIO DO DEPÓSITO. DANO MATERIAL - 

Restando incontroverso que o veículo de propriedade do autor estava 

apreendido por força de inquérito policial e, posteriormente, por 

determinação judicial, bem como que o demandado vendeu o bem sem 

prévia consulta às autoridades policial e judicial, deve ser alcançado ao 

autor uma indenização compatível com o valor da aquisição do veículo 

indevidamente alienado, sob pena de enriquecimento indevido. DANO 

MORAL - Quanto aos danos morais postulados, não há embasamento para 

que sejam os reconhecidos, mesmo que, em caráter repressivo e 

pedagógico da indenização, porque a prova acostada aos autos 

demonstra que a credenciada pelo demandado jamais se negou a 

ressarcir o demandante, que só não recebeu o valor do veículo furtado 

porque assim não o quis. LUCROS CESSANTES – (...)” RECURSO DO 

AUTOR CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível 

Nº 71005463138, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em 24/11/2015). 

Assim, o promovente não provou que os fatos intervieram gravemente em 

sua psique a ponto de lhe causar uma ofensa moral que justifique 

reparação, motivo pelo qual o pedido não deve ser acolhido. III – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a parte Requerida 

ao pagamento de R$ 2.591,00 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais), 

a título de danos materiais, com juros legais de mora de 1% ao mês a 

contar da citação (16.08.2016) e correção monetária a desde a data do 

furto (23.03.2016), pelo índice IPCA-E, conforme decisão do STF (RE 

870.947/SE). Sem condenação de custas e honorários advocatícios (art. 

55 da Lei nº 9.099/95). P.R.I. Após o trânsito em julgado, em não havendo 

qualquer requerimento, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Cláudia, 31 

de janeiro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação 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))

 

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

Intimação 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))

 

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

Intimação 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))

 

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

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM OAB - SP67721 (ADVOGADO(A))

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498 

(ADVOGADO(A))

 

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 
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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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010142-44.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILAN GOLDBERG OAB - SP241292 (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Autos n. 8010142-44.2014.811.0101 Ação de obrigação de fazer c/c 

reparação por danos morais Promovente: KARINA MENDES DOS SANTOS 

Promovido: SOCIEDADE IMPORTADORA HERMES S/A (COMPRA FÁCIL) 

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 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. Inicialmente, consigna-se que nas ações em que se pleiteia o 

ressarcimento do valor pago ou a restituição do produto adquirido e 

indenização por dano morais em decorrência de vício de produto, a 

empresa vendedora (fornecedora do produto) e a fabricante são partes 

legítimas para figurar no polo passivo da ação, conforme dispõe o art. 18, 

do CDC. Analisando os fatos que compreende a lide, denota-se que é fato 

incontroverso que houve vício no produto entregue à autora, portanto a 

controvérsia cinge-se na ocorrência de dano material e moral e 

responsabilidade da parte requerida. Incumbe à promovida provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão 

da inversão do ônus da prova (art. 6, VIII, do CDC), seja porque a sua 

assertiva é de fato modificativo de direito, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. A autora adquiriu no site da internet 01 lavadora portátil Nordtech 

110V, LAV Pres HLX1501VZ no valor de R$ 399,00 em 16.11.2011 e após 

alguns dias de uso, passou a apresentar defeito interno, motivo que levou 

o produto à assistência técnica da requerida, mas até o ingresso da ação 

o produto não foi devolvido, embora todas as parcelas tivessem sido 

pagas. Invoca a parte Requerida a aplicação dos artigos 18 e 26 do 

Código de Defesa do Consumidor. Em razão de tais fatos, evidencia-se 

que não trata de mero defeito no produto que teve que ir à assistência 

técnica, houve frustação das expectativas da consumidora/promovente, 

que ao adquirir o bem e ter que leva-lo para arrumar esperava que fosse 

entregue em bom estado e no prazo de 30 dias conforme pactuado. Se o 

comerciante disponibiliza seus serviços, seja em um site de compras, seja 

em sua loja física, deve respeitar o consumidor, que possui seus direitos 

garantidos no Código de Defesa do Consumidor. Do mesmo modo, o 

fabricante. Nos termos do artigo 18 e § 1º do Código de Defesa do 

Consumidor, na hipótese de vício do produto, o consumidor tem o direito à 

substituição do produto por outro, a restituição imediata do valor pago ou o 

abatimento proporcional do preço, de modo alternativo e à sua escolha. 

Ocorre que a parte Requerida não demonstrou que oportunizou à 

consumidora uma dessas escolhas, razão pela qual demonstra que 

infringiu um direito do consumidor, ora Requerente. Ademais, por se tratar 

de prestação de serviços que caracteriza uma relação de consumo, a 

responsabilidade da Requerida é objetiva, segundo dispõe o artigo 14 do 

Código consumeirista. Por conseguinte, tal responsabilidade dispensa a 

análise do elemento culpa, bastando apenas que seja comprovado o dano 

e o nexo de causalidade entre a parte Requerente e a Requerida. Deste 

modo, nos termos do citado artigo, a parte Requerida deve responder pela 

má prestação de seus serviços, independentemente de se perquirir sobre 

a existência de culpa. Não é demais lembrar que não se admite que os 

riscos de sua atividade sejam transferidos à vítima, deixando-a 

desfavorecida na ocorrência de dano, o que restou experimentado pela 

parte Requerente. Haja vista a ausência de provas produzidas pela parte 

Requerida sobre a entrega do produto com defeito (artigos 6º, VIII do CDC 

e 373, II do Código de Processo Civil), não se desincumbindo de seu ônus 

da prova, tal conduta mostrou-se uma prática abusiva que por si só gera 

dano moral à pessoa lesada. Outrossim, tenho que efetivamente houve 

falha na prestação do serviço, na medida em que a promovida deixou de 

fornecer serviço adequado ao consumidor, haja vista a não entrega do 

produto, a restituição do valor pago ou a substituição do produto por outro, 

necessitando buscar auxílio perante o judiciário para ver solucionado o 

problema. Neste norte, restou configurado o dano material, eis que o 

aparelho adquirido pela autora foi para a assistência técnica e até a 

presente data não foi devolvido ou substituído. Assim, a parte Requerente 

faz jus à devolução do valor pago no aparelho adquirodo, devidamente 

acrescido de juros legais e correção monetária. Em sede de dano moral, 

exsurge o dever de reparar a mágoa causada injustamente, competindo 

ao juiz graduá-lo de acordo com a intensidade do sofrimento, não podendo 

tal indenização se tornar fonte de enriquecimento ilícito. No presente caso, 

entendo que a conduta da parte Requerida não se reduz a mero 

inadimplemento contratual, mas sim configura situação passível de 

indenização por dano moral. Neste sentido, é a orientação jurisprudencial: 

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

ALEGADO DEFEITO NO PRODUTO. RECUSA DA RÉ EM DEVOLVER O 

VALOR DA MERCADORIA OU CONSERTAR O PRODUTO. INSCRIÇÃO NO 

ROL DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. 1. Na 

hipótese vertente, alega a autora que o produto adquirido no 

estabelecimento da primeira ré passou a apresentar problemas dentro do 

prazo de garantia. Diante do quadro apresentado, encaminhou o produto 

na loja da requerida, tendo sido informada de que receberia a restituição 
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do valor pago. Alegou, ainda, que foi orientada pelos prepostos da ré a 

não continuar adimplindo as parcelas do produto. 2. Evidenciado nos autos 

que a parte autora agiu da maneira indicada pela própria empresa ré para 

buscar o conserto ou a troca do produto, não logrando êxito no seu 

intento, caracterizado está o defeito no serviço. Dever de indenizar 

configurado. Manutenção do valor fixado na sentença recorrida, por se 

amoldar ao caso concreto. 3. No que tange à alegada inscrição indevida, 

tenho que também não merece prosperar a pretensão inicial. Não há prova 

alguma de que as partes tenham pactuado no sentido de que deveria a 

autora deixar de adimplir as parcelas. Não há menção a telefone, email, 

correspondência ou qualquer outro meio de contato que possa comprovar 

o acordo verbal. Assim, demonstra-se lícita a atitude da ré ao promover o 

cadastro da autora no rol de devedores após o vencimento da dívida, em 

exercício regular de direito. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, POR 

MAIORIA, VENCIDA A RELATORIA QUE DESPROVIA O RECURSO”. (TJRS - 

Agravo Nº 70047948880, Nona Câmara Cível, Relator: Iris Helena Medeiros 

Nogueira, Julgado em 21.03.2012, DJ em 23.03.2012). Admitida a 

indenização do dano moral, e sendo este constituído pela lesão a 

interesses não-patrimoniais, apenas a gravidade do dano, a sua extensão, 

deveriam orientar a sua fixação, sem se pensar em uma função punitiva 

ou preventiva, como, aliás, estabelece o artigo 944, parágrafo único, do 

novo Código Civil. Entretanto, o uso das duas funções, ressarcitória e 

punitiva, ao lado do efeito dissuasivo, é aceito na doutrina, 

majoritariamente, e nos tribunais quase que unanimemente, e afina-se a 

um senso ético-moral mínimo que quer que o ilícito seja de algum modo 

punido. “O professor Carlos Alberto Bittar encontrou o ponto de equilíbrio 

ao fazer a simbiose entre o caráter punitivo do ressarcimento do dano 

moral e o caráter ressarcitório. A conjunção de ambos os critérios é 

apontado em diversos julgados dos Tribunais do País. A gravidade da 

lesão, a magnitude do dano e as circunstâncias do caso, além do efeito 

dissuasório da indenização devem ser observados, de forma conjugada e 

com bastante rigor na fixação do montante indenizatório" (SANTOS, 

Antonio Jeová, ob. c., p. 162). E reconhecida a necessidade da 

indenização cumprir aqueles papéis, os critérios mais razoáveis e 

apropriados à sua fixação devem ser: (i) os inerentes à lesão em si, ou 

seja, aqueles que retratam a extensão desta (como a essencialidade do 

bem atingido, o sofrimento causado à vítima quando isso ocorrer); (ii) os 

relacionados ao comportamento do ofensor, ao lado de dados econômico- 

financeiro e sociais, muito embora esses dados não devam relacionar-se 

à vítima, por não se coadunarem com a noção de dignidade, 

extrapatrimonial, na sua essência, quaisquer fatores patrimoniais para o 

juízo de reparação. O efeito dissuasório deve ser empregado quando a 

atividade danosa do ofensor puder repetir-se, quando a situação de fato 

indicar a necessidade de refrearem-se possíveis condutas semelhantes e 

igualmente ilícitas. Mas a função ressarcitória é a prevalecente, por ser 

própria do Direito dos Danos o princípio da ressarcibilidade da vítima, por 

consistir a compensação do dano, em outras palavras, a própria razão de 

ser da indenização. As outras duas funções, embora relevantes, são 

secundárias, e devem interferir na definição do montante da indenização, 

embora secundariamente, mas sem perder de vista a necessidade da 

correção de condutas impróprias do fornecedor. E ao lado de critérios 

gerais como a incomensurabilidade do dano moral, o atendimento à vítima, 

à minoração do seu sofrimento, o contexto econômico do País etc., a 

doutrina recomenda o exame: (i) da conduta reprovável, (ii) da intensidade 

e duração do sofrimento; (iii) a capacidade econômica do ofensor e (iv) as 

condições pessoais do ofendido (SANTOS, Antonio Jeova, p. 180 e 

seguintes). Primeiro, a parte Requerente não concorreu para o evento ou 

para o agravamento dos danos. Segundo, a parte Requerida não 

comprovou nenhuma justificativa razoável para o seu comportamento, 

alegando apenas que devido à complexidade do reparo houve a 

extrapolação do prazo previsto no CDC, mas não comprovou que 

oportunizou à consumidora as escolhas previstas no artigo 18, § 1º do 

mesmo Diploma Legal. Agora quanto ao aspecto dissuasório da 

indenização: a Requerida atua em segmento do mercado que atrai milhões 

de consumidores; e nessa medida, a indenização deve ser 

suficientemente idônea para alertá-lo das consequências da reiteração de 

condutas como essa, essencialmente lesivas ao consumidor, além do que 

a capacidade econômico-financeira das Requeridas é excelente. 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, 

entendo como suficiente ao caso em apreço a fixação de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), a título indenização por danos morais. III – DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, para o fim de a) CONDENAR a requerida à 

devolução do valor pago (R$ 399,00), a título de danos materiais com juros 

legais de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a 

contar da data do desembolso, pelo índice INPC/IBGE; b) CONDENAR a 

parte promovida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

danos morais em favor da Promovente, com juros legais de mora de 1% ao 

mês a contar da citação e correção monetária a partir da data do 

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. Após o trânsito 

em julgado, em não havendo qualquer requerimento, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo. Cláudia, 30 de outubro de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000007-87.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0018602A (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

SENTENÇA Vistos. A parte Autora devidamente intimada não compareceu 

à audiência de conciliação, sem justificativa, demonstrando, desta forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. Intimada ainda para 

justificar sua ausência, quedou-se inerte. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95 dispõe 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, desnecessária sua intimação prévia 

para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, a teor do disposto no 

artigo 51, § 1º da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, julgo EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, § 1º da Lei n. 

9.099/95 c/c artigo 485, III do CPC, aplicado subsidiariamente. Desde já 

defiro o desentranhamento dos documentos juntado pelas partes, 

mediante recibo e cópia nos autos. Sem custas e honorários. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Cláudia, 30 de 

outubro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36654 Nr: 478-89.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedreira Juína Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luis Todesco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson José Franco - 

OAB:6188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora via DJE

 Acerca da decisão de folhas 36, que suspendeu o feito pelo prazo de 90 

dias.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat: 37461

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 28434 Nr: 67-22.2004.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adrelino Pereira da Silva ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Mgno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora via DJE

 Acerca da decisão de folhas 59, que suspendeu o feito pelo prazo de 

1(um) ano.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat: 37461

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 92392 Nr: 4054-75.2018.811.0105

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MENDES PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21.072/MT

 Vistos.

Trata-se de auto de prisão em flagrante em desfavor de ANDERSON 

MENDES PACHECO em razão do suposto cometimento da infração penal 

prevista no artigo 306, do CTB.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que tinha para relatar.

Ante a peculiaridade do caso, nos termos da decisão proferida na Medida 

Cautelar - ADPF n° 347 do STF, com fundamento no artigo 5º, incisos 

XXXV, LXII, LXV e LXVII da CRFB/88, art. 7º, item 5, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), 

promulgada por meio do Decreto Presidencial nº. 678, de 06 de novembro 

de 1992 e art. 9°, 3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

de Nova Iorque, bem assim Resolução 213/2015 – CNJ e Provimento n.º 

12/2017-CM, DESIGNO audiência de Custódia para o dia 29 de outubro de 

2018, às 18h00min, oportunidade em que será avaliada a possibilidade de 

ratificação ou retificação da decisão que concedeu liberdade provisória.

REQUISITE o flagranteado.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63496 Nr: 904-62.2013.811.0105

 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: Marta Inácio Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração da tutela de urgência 

de natureza antecipatória. Não havendo prejudiciais, com fulcro no artigo 

357 do CPC, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução. Consoante o disposto no artigo 357 do Código de 

Processo Civil, FIXO, como pontos controvertidos: a) se a requerente é, ou 

não, portadora de doença que a torna incapaz para o trabalho; e b) se a 

requerente possui, ou não, meios de prover a própria subsistência ou de 

tê-la provida por sua família.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 30449 Nr: 978-63.2006.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Amaral Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do provimento 56/2007 da 

CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de o advogado de defesa do 

pronunciado a manifestar-se acerca da decisão da folha 261.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65250 Nr: 667-91.2014.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Tendo em vista que a requerida foi citada por edital, bem como não se 

manifestou no prazo legal, decreto sua revelia, conforme apregoado pelo 

art. 344 do CPC.

 Ainda, por orientação do art. 72, inciso II, do CPC, ABRA-SE vista dos 

autos à Defensoria Pública para que exerça na presente ação a função de 

curadora especial da requerida.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35999 Nr: 2235-55.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lemi Pereira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT, Welinton André Vazarim Vigil - OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o desarquivamento.

Todavia, INDEFIRO a substituição dos documentos por cópias, uma vez 

que a parte não indicou quais seriam os documentos, bem como não 

apresentou as referidas cópias.

INTIME-SE o autor para requerer o que entender de direito, no prazo de 30 

(trinta) dias.

No silêncio, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41388 Nr: 864-51.2011.811.0105

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pedro Pena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE BESSA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:19119/GO

 Vistos etc.

PROCEDA-SE com a atualização de classe processual, eis que o feito 

tramita em fase de cumprimento de sentença.

INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65174 Nr: 596-89.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMSS, JSS, MJLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CERTIFIQUE-SE o transcurso do prazo para a parte requerida se 

manifestar quanto à fls. 45.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40058 Nr: 1500-51.2010.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, IBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Vistos etc.

INTIME-SE pessoalmente a parte requerente para que informe em 05 

(cinco) dias se possui interesse no prosseguimento do feito.

Em caso positivo, deverá ser orientado a constituir advogado para 

prosseguir com o feito.

Em caso negativo, venha os autos para prolação de sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65531 Nr: 924-19.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMSC, LCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B, José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos etc.

INTIME-SE o exequente para que adeque seu pedido ao art. 528, §7º, do 

CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 32802 Nr: 1025-03.2007.811.0105

 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: Maria Aparecida Campos Borcate

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte requente para indicar nos autos a decisão que nomeou 

a advogada para atuar como dativa ou especificar com maior clareza qual 

é o pedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64794 Nr: 238-27.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ROCHA PEREIRA, K. P. L., K. P. L.

 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, etc.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO entre partes em epigrafe.

Na petição de fls. 28 a parte exequente requereu a desistência da 

presente ação, pugnando pela extinção do feito.

Era o que cabia a relatar.

DECIDO.

A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

Perlustrando os autos verifica-se que a parte executada concordou com a 

extinção do feito, conforme petitório de fls. 32.

Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da desistência da 

ação nos moldes pleiteados pelo autor.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito.

CONDENO a exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, os quais fixo no patamar mínimo legal.

OFICIE-SE ao Presidente do Tribunal de Ética da OAB, com cópia dos 

documentos necessários para apreciar eventual falta funcional praticada 

pela advogada Ieda Maria de Almeida Grabner.

 No mais, com fulcro no art. 40 do CPP, OFICIE-SE ao Delegado de Polícia 

Federal para apurar eventual ocorrência de delito contra interesse da 

União e sua autarquia.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os presentes 

autos com as cautelas e baixas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64796 Nr: 240-94.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. P. L., K. P. L., APARECIDA ROCHA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de AÇÃO de Execução entre partes em epigrafe.

Na petição de fls. 34 a parte exequente requereu a desistência da 

presente ação, pugnando pela extinção do feito.

Era o que cabia a relatar.

DECIDO.

A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

Perlustrando os autos verifica-se que a parte executada concordou com a 

extinção do feito, conforme petitório de fls. 38.

Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da desistência da 

ação nos moldes pleiteados pelo autor.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito.

CONDENO a exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, os quais fixo no patamar mínimo legal.

OFICIE-SE ao Presidente do Tribunal de Ética da OAB, com cópia dos 

documentos necessários para apreciar eventual falta funcional praticada 

pela advogada Ieda Maria de Almeida Grabner.

 No mais, com fulcro no art. 40 do CPP, OFICIE-SE ao Delegado de Polícia 

Federal para apurar eventual ocorrência de delito contra interesse da 

União e sua autarquia.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os presentes 

autos com as cautelas e baixas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64795 Nr: 239-12.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. P. L., K. P. L., APARECIDA ROCHA PEREIRA

 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, etc.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO entre partes em epigrafe.

Na petição de fls. 27 a parte exequente requereu a desistência da 

presente ação, pugnando pela extinção do feito.

Era o que cabia a relatar.

DECIDO.

A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

Perlustrando os autos verifica-se que a parte executada concordou com a 

extinção do feito, conforme petitório de fls. 31.

Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da desistência da 

ação nos moldes pleiteados pelo autor.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito.

CONDENO a exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, os quais fixo no patamar mínimo legal.

OFICIE-SE ao Presidente do Tribunal de Ética da OAB, com cópia dos 

documentos necessários para apreciar eventual falta funcional praticada 

pela advogada Ieda Maria de Almeida Grabner.

 No mais, com fulcro no art. 40 do CPP, OFICIE-SE ao Delegado de Polícia 

Federal para apurar eventual ocorrência de delito contra interesse da 

União e sua autarquia.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os presentes 

autos com as cautelas e baixas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 30849 Nr: 1328-51.2006.811.0105

 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: APARECIDA ROCHA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Ieda Maria de Almeida Grabner - 

OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte requente, por meio de seu advogado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre petição de fls. 157/159.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64797 Nr: 241-79.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ROCHA PEREIRA, K. P. L., K. P. L.

 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, etc.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO entre partes em epigrafe.

Na petição de fls. 35 a parte exequente requereu a desistência da 

presente ação, pugnando pela extinção do feito.

Era o que cabia a relatar.

DECIDO.

A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

Perlustrando os autos verifica-se que a parte executada concordou com a 

extinção do feito, conforme petitório de fls. 39.

Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da desistência da 

ação nos moldes pleiteados pelo autor.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito.

CONDENO a exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, os quais fixo no patamar mínimo legal.

OFICIE-SE ao Presidente do Tribunal de Ética da OAB, com cópia dos 

documentos necessários para apreciar eventual falta funcional praticada 

pela advogada Ieda Maria de Almeida Grabner.

 No mais, com fulcro no art. 40 do CPP, OFICIE-SE ao Delegado de Polícia 

Federal para apurar eventual ocorrência de delito contra interesse da 

União e sua autarquia.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os presentes 

autos com as cautelas e baixas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61648 Nr: 717-88.2012.811.0105

 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: Ana Maria Silva Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Observa-se que a audiência designada para o dia 03 de outubro de 2018 

restou prejudicada porque os autos estavam com carga para a parte 
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requerida.

Sendo assim, REDESIGNO a audiência para o dia 13 de fevereiro de 2018, 

às 15:00h.

INTIME-SE o instituto requerido por meio de ofício.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38827 Nr: 388-47.2010.811.0105

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMES WILMAR STORCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de incidente de impugnação ao valor da causa.

Inicial e documentos às fls. 08/28.

Após conciliação, as partes pugnaram pela extinção do feito.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que houve mudança na situação fática 

que norteou a propositura do pedido, haja vista quefora entabulado acordo 

entre as partes, pondo fim à demanda.

Nesse cenário, a extinção do feito é medida que se impõe, por evidente 

perda superveniente de objeto, resultando em ausência de interesse 

processual.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do 

mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

P.I.C. e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36901 Nr: 824-40.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES WILMAR STORCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:20.854 B - MT

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, a fim de que se manifeste no 

sentido que avaliar necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37179 Nr: 1030-54.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno dos Santos, Itamar Bruno dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT, José Coelho da Costa - OAB:19119/GO

 Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de BRUNO DOS SANTOS, 

devidamente qualificado nos autos, com fundamento nos art. 107, IV, 109, 

V e 110, § 1°, todos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo 

Penal.CIÊNCIA ao Ministério Público.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos após as baixas e comunicações.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38304 Nr: 24-75.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE SÁ ROBERTO, André 

Zanchettin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT, ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO - 

OAB:16487/A-MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a defesapara 

manifestar-se quanto ao teor da decisão das folhas 147..

 Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65984 Nr: 1317-41.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o requerente via DJE , 

para manifestar-se acerca da decisão das folhas 33.

 Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61304 Nr: 447-64.2012.811.0105

 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: Manoel Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pelos seus próprios fundamentos, MANTENHO decisão que indeferiu a 

tutela cautelar.

No mais, NOMEIO perito o Dr. Rafael Betelli da Silva, para a realização da 

perícia, que pode ser encontrado no Hospistal Municipal André Maggi na 

cidade Colniza-MT, que servirá independentemente de compromisso, 

razão por que FIXO os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), consoante 

artigos 507 usque 511 da CNGC e Resolução n.º 233/2016 do CNJ.

Frisa-se que a perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara em 

local e data a serem fixados pelo profissional nomeado alhures.

Após, INTIMEM-SE as partes acerca da perícia agendada, quando 

poderão, no prazo de 05 dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja 

intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados.

ENCAMINHEM-SE os quesitos.

Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestarem nos autos (art. 477, §1º, CPC).

Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, EXPEÇA-SE 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, na forma estabelecida no artigo 507, §3º, da CNGC.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31850 Nr: 333-04.2007.811.0105

 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 Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Pansere

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos.

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte contra a 
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sentença retro.

Narra o embargante, em suma, que a decisão é omissa, pois deixou de 

determinar a expedição de certidão de honorários em favor do advogado 

dativo que atuou no feito.

É o breve relatório.

Fundamento e DECIDO.

Na forma do art. 1.022 do CPC, são cabíveis os embargos de declaração 

para aclarar a decisão obscura, eliminar contradição, suprir a omissão ou 

corrigir erro material.

É de conhecimento deste Juízo que do julgamento dos embargos de 

declaração pode advir alteração da decisão embargada, hipótese em que 

o aludido recurso terá efeitos modificativos ou infringentes.

Todavia, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração 

é exceção à regra, devendo ser admitida apenas como consequência da 

correção de premissa equivocada no julgamento, ou, ainda, para as 

hipóteses em que sanada a omissão/contradição/obscuridade haja 

necessidade de alteração substancial no decisum.

Pois bem.

Ante o exposto, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, NÃO 

RECEBO os presentes embargos declaratórios, eis que a sentença é 

hígida e não possui obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.

CUMPRAM-SE todas as determinações constantes na sentença objurgada.

Todavia, visando coibir a prática de atos processuais despiciendos, 

determino à Secretaria que depois de CERTIFICADO o trânsito em julgado 

da sentença, EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do advogado 

dativo, os quais arbitro em 08 (oito) URH.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63093 Nr: 493-19.2013.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPdSB, TSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos.

Cuida-se de ação de divórcio litigioso entre as partes em epígrafe.

Durante o tramitar processual, as partes firmaram acordo extrajudicial, 

pugnando pela sua homologação.

Era o que cabia relatar.

 DECIDO.

 Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário para socorrer os seus direitos.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Nesta senda, uma vez que aparente o acordo firmado entre as partes 

encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 487, III, b, do CPC.

Condeno ambas as partes ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, os quais fixados no patamar mínimo, contudo, suspendo sua 

exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, CPC.

Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62817 Nr: 208-26.2013.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13.438/A

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora para impugnar a contestação.

Ademais, INTIMEM-SE ambas as partes para se manifestarem acerca do 

estudo psicossocial.

Após, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33086 Nr: 1552-52.2007.811.0105

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Guimarães Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Sidnei Dal Moro - OAB:8607

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o requerente via DJE , 

para manifestar-se acerca da decisão das folhas 76.

 Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61683 Nr: 752-48.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nori Jorge Polles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thienez Pedroso Lemes 

Pinto - OAB:15437/MT

 Vistos.

Cuida-se de Termo Circunstanciado instaurado para apuração do crime 

previstono artigo 50da Lei 9.605/98 (duas vezes).

Os fatos ocorreram em2012.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

De proêmio, consoante ao teor do art. 61, caput, do CPP, em qualquer fase 

do processo o magistrado, acaso reconheça a extinção da punibilidade, 

deverá fazê-lo ex officio.

Como cediço, a prescrição é causa da extinção da punibilidade – art. 107, 

inciso IV, do CP.

O acusado foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 50 da 

Lei 9.605/98 (duas vezes).

De acordo com o art. 119 do Código Penal, no caso de concurso de 

crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, 

isoladamente.

A pena máxima do crime capitulado no artigo 50da Lei 9.605/98 é 01 (um) 

ano, de modo que a prescrição ocorre em 04(quatro) anos, nos termos do 

inciso V do art. 109 do Código Penal.

Considerando que entre as datas dos fatos e a hodierna transcorreu 

lapso temporal superior ao estabelecido em lei, sem que incidisse qualquer 

uma das causas de interrupção da prescrição, fatalmente está extinta a 

pretensão punitiva estatal em relação ao delito.

Posto isso, RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva do Estadoem 

relação ao delito tipificado no artigo 50 da Lei 9.605/98 (duas vezes), 

razão porque DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE, nos termos do inciso 
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IV do art. 107 do Código Penal.

INTIMEM-SE o Ministério Público e Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33669 Nr: 2132-82.2007.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mazzotti Tornearia e Solda Ltda - M E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizangela Monteiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rebecca Barroso Ribeiro - 

OAB:18.117A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95.

DECIDO fundamentadamente.

Segundo o art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.

Ante o teor da certidão de fls. 32, é possível inferir que a parte exequente 

não encontrou bens penhoráveis, motivo pela qual a extinção da presente 

Execução é a medida a se impor.

Por todo o exposto, com fulcro no art. 55, § 4º, da Lei n. 9.099/95, ante a 

inexistência de bens penhoráveis da parte executada, EXTINGO o 

presente Execução.

Descabe condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, 

em razão do disposto pelo art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

P.R.I.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60618 Nr: 355-07.2012.811.0099

 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: VILMAR FRANCO, VILMA FRANCO SOARES, VONEI 

SILVA FRANCO - Vulgo "Nego", VANILDA SILVA FRANCO, VALMIR 

FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIENE BIONDI DA SILVA 

BESPALEZ - OAB:14891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido feito na Inicial. Com 

isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das 

despesas (que incluem as custas - art. 84 do CPC) e aos honorários 

advocatícios. Não obstante, como se concedeu a “gratuidade da justiça”, 

as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC. IV 

DELIBERAÇÕES FINAISNomeado como defensor, fixa-se como honorários 

advocatícios a FLORENTINO APARECIDO MARTINS (OAB/MT 9.659-B) o 

valor de 01 URH, o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. 

Serve O presente como certidão para cobrança de honorários 

(devidamente selada).No mais, à SECRETARIA para:1.Após o trânsito em 

julgado, o que deve ser certificado, EXPEDIR o competente Alvará Judicial 

em favor dos requerentes VILMAR FRANCO, VILMA SILVA FRANCO, 

VALMIR FRANCO E VONEI SILVA FRANCO para que procedam o 

levantamento dos valores deixados em conta pela falecida GESSY SILVA 

FRANCO – CPF: 603.029.769-49 (agência: 0821, conta capital 31114-6, 

SICREDI UNIVALES);2.Após, ARQUIVAR.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 11 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30661 Nr: 276-67.2008.811.0099

 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, 

O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ALVES DOS SANTOS - Vulgo 

"Domingão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MACIEL CUIBANO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FREITAS DE 

MEDEIROS - OAB:6492

 Vistos...

 Tendo em vista o conteúdo da última decisão, como o requerido não 

indicou testemunha, ENCERRADA a instrução processual.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. VISTAS ao Estado de Mato Grosso para apresentação de alegações 

finais, após, à defesa para a mesma finalidade;

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76197 Nr: 2960-47.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 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.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82615 Nr: 2689-04.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN JOSÉ GILIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LEIDENTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:65152

 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 efetuar o 

pagamento referente a diligência de Oficial de Justiça via sistema CPD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62245 Nr: 647-55.2013.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, realizada pesquisa via Bacenjud, encontrou-se endereço 

atualizado do réu.

 Assim, tendo em vista que não foi indicado fiel depositário na inicial, à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 
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termos do artigo 321 do CPC, devendo indicar fiel depositário, 

consignando-se, desde já, que o silêncio importará no depósito em mãos 

de quem o Sr. Oficial de Justiça indicar como fiel depositário;

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC.

Intimar. Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 10 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62227 Nr: 629-34.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Vistos em correição.

Juntada a certidão de óbito, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira 

o que entender de direito;

2. Com a resposta, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 11 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34264 Nr: 683-05.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO FROZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Vistos...

Encerrada a instrução probatória.

Quanto aos documentos juntados pela requerida, a pertinência e a 

possibilidade de sua juntada serão analisadas quando da sentença.

À SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76959 Nr: 3505-20.2017.811.0099

 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: JFDS, RGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, COM ANÁLISE 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.DEFERIDA as 

gratuidades “da justiça”, embora compitam às partes o pagamento das 

custas pro rata (art. 90, §2, do CPC), suspende-se a exigibilidade pelo 

prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).IV DISPOSIÇÕES 

FINAISNomeada como Defensor, fixam-se como honorários advocatícios à 

advogado ANDRÉA CRISTINA GOMES DE JESUS (OAB/MT n° 21.383), o 

valor de 02 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB – item 16.1, 

levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o 

qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente 

como certidão para cobrança de honorários (devidamente selada).No 

mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes;2.CIENTIFICAR o Ministério 

Público. Publicar.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 11 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 67569 Nr: 36-97.2016.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARCIA OLIMPIA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTOMAR KEMPIM WERNCKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS GONÇALVES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 21.384/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O

 Vistos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, presumida a hipossuficiência ante 

a postulação pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal, consignando as advertências previstas nos arts. 335 e 344 do Novo 

Código de Processo Civil.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 67569 Nr: 36-97.2016.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARCIA OLIMPIA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTOMAR KEMPIM WERNCKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS GONÇALVES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 21.384/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentre outras), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57627 Nr: 2161-68.2018.811.0034

 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: FPMDDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCCSL-M, SRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Por estas razões, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pedida e DECRETO A 

INDISPONIBILIDADE DOS BENS da requerida aproximadamente 

correspondentes à quantia de R$ 411.818,32, considerando o valor 

indicado em inicial para ser restituído (R$ 102.954,58) somado ao potencial 

valor da multa civil que integra a pretensão da requerente (prevista no 

artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.429/92), visto que a indisponibilidade deve 

recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento dos danos 

(artigo 7º, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92), impedindo que a requerida 

disponha de seu patrimônio, seja gratuita ou onerosamente, abstendo-se 

de quaisquer práticas que impliquem em alienação parcial ou total de seu 

patrimônio sem preservar a quantia gravada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46633 Nr: 789-21.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Costa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonny Almeida Passarelli - 

OAB:22622

 Processo nº. 789-21.2017.811.0034

Código: 46633

VISTOS,

Ante a concordância das partes, HOMOLOGO o cálculo de pena de Ref. 6 

atentando-se ao cumprimento do disposto no artigo 5º, § 2º da CNJ.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino-MT, 30 de janeiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 46633 Nr: 789-21.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Costa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonny Almeida Passarelli - 

OAB:22622

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados do 

reeducando para manifestação acerca do cálculo de pena (Ref: 64).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55799 Nr: 1368-32.2018.811.0034

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Comarca de Dom Aquino-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Domingas Siqueira, JOÃO 

DOMINGOS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:10094

 Vistos etc.

Primeiro, translade-se cópia da decisão proferida nos autos principais à 

ref. 134, vez que ausente no presente feito.

Ademais, cumpra-se conforme já determinado naquela oportunidade, 

intimando-se o inventariante para se defender em 15 (quinze) dias, 

produzindo provas que entender cabíveis.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 1º de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-55.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JANEIDE PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000363-55.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 12/12/2018 Hora: 14:00, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 30 de outubro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-61.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOA CARVALHO BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000242-61.2017.8.11.0034. REQUERENTE: MAURICIO SAMPAIO 

REQUERIDO: JOA CARVALHO BARBOSA Processo nº 

1000242-61.2017.811.0034 Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

destacar que o art. 38 da lei de regência dos Juizados Especiais impõe ao 

julgador que mencione na sentença somente os elementos relevantes, 

formadores da sua convicção. Mérito O requerente aduz que é credor do 

cheque n. 0333 do Banco Sicred, emitido em 1º de fevereiro de 2013, com 

apresentação avençada para 20 de maio de 2013; que o título de crédito 

fora emitido pela requerida, mas devolvido pelo motivo 21, ou seja, houve a 

sustação do cheque. A requerida, em sua peça de defesa, sustenta que 

na verdade realizou, no ano de 2013, negócio jurídico com o Sr. ANTONIO 

DANIEL DOS SANTOS JUNIOR, que na época era sócio do autor, com 

quem firmou negócio jurídico de compra e venda de produtos de beleza, 

visto que o requerido trabalha com revenda deste tipo de produto. 

Avençado o negócio, os produtos não foram entregues, razão pela qual o 

requerido registrou boletim de ocorrência em 07 de maio de 2013 (ID n. 

10670595), ocasião em que sustou os cheques emitidos e entregues 

como pagamento, em razão da resolução do contrato, dentre eles o 

cheque objeto desta lide. Em impugnação, a parte autora alega que 

desconhece o Sr. ANTONIO DANIEL DOS SANTOS JUNIOR, e que recebeu 

o título de crédito em transação comercial diversa. Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. É cediço que, na ação ordinária de cobrança, não se 

exige do autor a declinação da causa de origem da emissão do cheque, 

sendo suficiente a sua juntada, cumprindo ao réu o ônus da prova relativa 

à inexistência do débito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Não há 

comprovação nos autos que vincule o negócio jurídico entre as partes, 

alegado pela parte requerida, mas o boletim de ocorrência comprova que 

houve um problema no negócio jurídico inicial, razão pela qual não há se 

falar na legitimidade da cobrança da cártula acostada à inicial, uma vez 

que as mercadorias não forem entregues, conforme demonstrado pelo BO 

acostado aos autos, motivo que ensejou a resolução contrutual. Ademais, 

vale ressaltar que, nesse contexto, não há como afirmar com certeza se a 

parte autora fazia parte do negócio original ou se sabia da sustação do 
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cheque, razão pela qual não merece prosperar de igual forma, o pedido 

contraposto do reclamado. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, NCPC, julgo improcedente o pedido inicial, bem como julgo 

improcedente o pedido contraposto formulado pelo reclamado. Sem 

condenação em honorários e custas, vez que incabíveis neste grau de 

jurisdição. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. RAYSSA DUARTE MARQUES 

CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 

40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para 

que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada 

em julgado, arquive-se. Dom Aquino – MT, 30 de outubro de 2018. LAURA 

DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-71.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS REIS ARAUJO DEZIDERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(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):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000306-71.2017.8.11.0034. REQUERENTE: MARIA DOS REIS ARAUJO 

DEZIDERIO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA DOS REIS 

ARAÚJO DEZIDERIO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual 

pretende a parte autora: a declaração de inexistência de débito, a retirada 

do nome dos cadastros restritivos de crédito e a condenação da parte 

requerida em compensação por danos morais. Do julgamento antecipado 

Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou de audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente 

a lide, nos termos do art. 355, inc. I do CPC. Da inversão do ônus da prova 

Tendo em vista o fato de o objeto da lide referir-se a relação de consumo, 

inverte-se o ônus da prova, nos termos do que prevê o Código de Defesa 

do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, VIII: a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências. Do prazo prescricional A respeito do prazo prescricional, 

por ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto no artigo 27 do 

Código de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. Ao verificar a 

data da inscrição no cadastro de maus pagadores (23 de junho de 2017) e 

a data da distribuição da ação (16 de novembro de 2017), conclui-se que 

o intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual analiso o mérito a 

seguir. Da ausência de comprovante original de negativação Pela narração 

dos fatos em contestação, infere-se que a negativação é fato 

incontroverso, razão pela qual desnecessária a juntada de outro 

comprovante de negativação. Preliminar de falta de interesse de agir 

Preliminarmente, a parte requerida alega a ausência de uma das condições 

da ação: o interesse de agir. Ocorre que, nos casos idênticos aos desta 

demanda, o entendimento é o de que a simples comprovação do potencial 

ato ilícito ensejador do dano e a necessidade de solucionar o litígio já 

fazem surgir o interesse de agir, sendo dispensável, portanto, a 

comprovação da parte autora de ter tentado solucionar o problema antes 

de ajuizar a demanda, senão vejamos: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. 

APELAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. 

REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO VALOR. 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA 1 - Quanto ao 

interesse de agir, se o autor entende pela lesão de algum direito seu, tem a 

seu dispor a Jurisdição, bastando que o provimento vindicado revele-se 

necessário e útil, intentado pela via adequada. O interesse evidencia-se 

especialmente quando o provimento jurisdicional pretendido será capaz de 

proporcionar uma melhora na situação fática do requerente se vencedor 

da demanda. [...] (TJ-DF - APC: 20140110148295 DF 

0003525-30.2014.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de 

Julgamento: 26/11/2014, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE: 16/12/2014, Pág.: 125) Sendo assim, em conformidade com o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e demais tribunais 

do país, rejeito a preliminar alegada pela reclamada. Mérito Sustenta a 

parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela 

reclamada em 23 de junho de 2017, em razão de suposto débito no valor 

de R$ 176,87 (cento e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos), 

oriundo do contrato de n. 0214025614. A inversão do ônus da prova libera 

o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos 

do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Em sede de 

contestação (ID n. 12405883), a parte requerida não apresentou 

documento assinado pela parte requerente apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação, mesmo sendo ônus incumbido àquela. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte requerente para a referida contratação. Cumpre à parte requerida 

agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar 

prejuízos aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro 

só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizado a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. A inserção do nome da parte requerente 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Desse modo, 

comporta acolhimento o pedido de declaração de inexistência do débito. A 

empresa requerida agiu com imprudência ao incluir o nome da cliente nos 

bancos de dados das entidades de proteção ao crédito, por um débito 

inexistente. Conquanto a requerida não tenha agido com dolo, este fato 

demonstra sua conduta ofensiva, tal como se verifica “in casu”, a 

configurar o dano moral. A jurisprudência é assente no sentido de que a 

inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor nos bancos de 

dados das entidades restritivas de crédito gera, por si, dano moral, 

independendo, portanto, de produção de prova do prejuízo suportado. 

Sobre o tema, colaciono, a título exemplificativo, o seguinte julgado: CIVIL E 

PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DÍVIDA PAGA. 

INSCRIÇÃO NO SPC. MANUTENÇÃO. PROVA DO PREJUÍZO. 

DESNECESSIDADE. CC, ART. 159. I. A indevida inscrição ou manutenção 

no SPC gera direito à indenização por dano moral, independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se 

permite, na hipótese, presumir, gerando direito a ressarcimento que deve, 

de outro lado, ser fixado sem excessos, evitando-se enriquecimento sem 

causa da parte atingida pelo ato ilícito. II. Recurso especial conhecido em 

parte e parcialmente provido. (Recurso Especial nº 442642/PB 

(2002/0076352-0), 4ª Turma do STJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior. j. 

17.10.2002, DJU 10.03.2003, p. 234). Para a fixação do valor da 

indenização por danos morais, a jurisprudência define alguns critérios a 

serem observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do 

dano; condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso 

dos autos, a falta da requerida não pode ser classificada como grave. A 

requerida é uma empresa de grande porte. Não existe comprovação da 

possibilidade econômica da parte autora. Feitas as ponderações supra, 

entendo adequada, para o caso, a fixação da indenização em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). Pelo exposto, decido pela procedência dos pedidos, 

para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial; 2) 

condenar a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da citação, e; 3) determinar que a 

requerida promova, no prazo de 48 horas, a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros restritivos de crédito. Caso não seja cumprido o 

disposto no item “3”, expeçam-se os ofícios pertinentes. Projeto de 
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sentença sujeito à homologação da Douta Juíza de Direito, a quem o 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. RAYSSA DUARTE 

MARQUES CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos 

do artigo 40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza 

leiga para que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, 

transitada em julgado, arquive-se. Dom Aquino – MT, 30 de outubro de 

2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44973 Nr: 433-29.2006.811.0093

 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: OTTO FREDERICO SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI LIBICH, FABIANA LIEBICH, ALCERI 

LIBICH, CLAUCIA PFEIFFER LIBICH, CHRISTIANO LIBICH, SIBILA LIBICH, 

VALTER WATHIER, RICARDO VANDERLEI WATHIER, CARLOS LUIZ 

CORLASSOLI, VANDERLEI JOSÉ ALBERTI, TEALMO JOSÉ PUHL, ACÁCIO 

PUHL (ESPÓLIO) E ESPOSA, LAURÍCIO PEDRO PUHL (ESPÓLIO) E 

ESPOSA, NOVA IPÊ AGROPASTORIL E FLORESTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA - OAB:MT-6179-A, OTTO FREDERICO SCHMIDT - OAB:54760/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO SOUZA LINS - 

OAB:MT- 5.109 A, EDSON LEIMANN - OAB:21238/RS, IRINEU ROVEDA 

JUNIOR - OAB:5688-A/MT, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 

9.811-B, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO a prática de ato atentatório 

à dignidade da Justiça e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 10% (um por cento) do valor causa fixado de 

ofício, nos termos do art. 77, §2º do CPC.Nos termos do §3º do art. 77, 

fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento da multa acima fixada, 

sob pena de inscrição em Dívida Ativa em favor do Estado de Mato 

Grosso.Por fim, condeno ainda a parte autora, ao pagamento das custas 

processuais remanescentes, a serem calculadas com base no novo valor 

de causa fixado de ofício, bem como honorários advocatícios 

sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

fixado de ofício, a ser dividido entre os causídicos/escritórios que atuaram 

no feito em favor dos requeridos (fls. 139, 193/194, 256/258 e 300), com 

fulcro nos artigos 85, §2º, incisos I a IV c/c 87, §1º, ambos do CPC. Com o 

trânsito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

cálculo das custas remanescentes e providências conforme Provimento 

12/2017 – CGJ/MT.Em caso de não comprovação do pagamento da multa 

prevista no art. 77 do CPC, encaminhe-se os autos à Procuradoria Geral 

do Estado para as providências cabíveis.Intime-se a Sra. Perita Camila 

Cordasso para que, no prazo de 15 (quinze) úteis, comprove a devolução 

dos valores recebidos à titulo de honorários periciais, sob pena de 

comunicação ao CREA/MT, sem prejuízo de extração de cópias e envio ao 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso para apuração de eventual 

crime de apropriação indébita, devendo tudo ser certificado nos 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após, AO ARQUIVO.Atente-se o 

Sr. Gestor para o cumprimento da decisão proferida nos autos código 

51203, que determinou a proibição da retirada dos autos da Secretaria 

pelo autor, que advoga em causa própria.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Feliz Natal/MT, 22 de janeiro de 2018.JULIANO HERMONT 

HERMES DA SILVAJuiz De Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44973 Nr: 433-29.2006.811.0093

 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: OTTO FREDERICO SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI LIBICH, FABIANA LIEBICH, ALCERI 

LIBICH, CLAUCIA PFEIFFER LIBICH, CHRISTIANO LIBICH, SIBILA LIBICH, 

VALTER WATHIER, RICARDO VANDERLEI WATHIER, CARLOS LUIZ 

CORLASSOLI, VANDERLEI JOSÉ ALBERTI, TEALMO JOSÉ PUHL, ACÁCIO 

PUHL (ESPÓLIO) E ESPOSA, LAURÍCIO PEDRO PUHL (ESPÓLIO) E 

ESPOSA, NOVA IPÊ AGROPASTORIL E FLORESTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA - OAB:MT-6179-A, OTTO FREDERICO SCHMIDT - OAB:54760/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO SOUZA LINS - 

OAB:MT- 5.109 A, EDSON LEIMANN - OAB:21238/RS, IRINEU ROVEDA 

JUNIOR - OAB:5688-A/MT, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 

9.811-B, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 Processo nº 433-29.2006.811.0093.

Código nº 44973

Vistos em Correição.

Em detida análise dos autos, verifico que houve um equivoco no 

lançamento da Sentença no dia 22/01/2018, juntado às fls. 453-463, onde 

lançou a mesma com andamento “Cod Tipo 1011010 (Despacho>Mero 

expediente)”, quando deveria ter sido lançada com o andamento “Cod Tipo 

10220 (Com Resolução do Mérito>Improcedência)”, assim Lanço a 

Sentença com o andamento Correto, de forma retroativa.

Ainda, Cancelo o andamento lançado no dia 17/08/2018, eis que o mesmo 

não pertence aos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Feliz Natal/MT, 29 de Outubro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74801 Nr: 828-06.2015.811.0093

 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: Idenir Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON DE FREITAS, ELIANDRO CLEVES DE 

FREITAS, ARISTIDES CABREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das cartas precatórias 

expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76934 Nr: 623-40.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de crédito de livre admissão de associados 

Sorriso - Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALVES DA SILVA, EDENILSON 

BATISTA DA SILVA, DERCILIO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75245 Nr: 1082-76.2015.811.0093

 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: ABILIO SCARAMUZZA FILHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILSON AMARAL DE OLIVEIRA, DANIEL 

ROSA DA SILVA, SERGIO SARATI DE GONÇALVES, ROMEU CANTO DO 

NASCIMENTO, VALDECIR CORREIA, JOSÉ MARIA DOS SANTOS, 

EMERSON MARIANO ESTEFASK E OUTROS, ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES DO VALE DO TARTARUGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:MT-7094-A

 Certifico que a Associação dos Pequenos Produtores do Vale do 

Tartaruga foi intimada do despacho de folha 342, conforme certidão de 

folha 346. Certifico ainda que, mesmo intimada, não justificou a 

necessidade de realização de prova pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84493 Nr: 1452-50.2018.811.0093

 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 VEICULOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SOARES LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACERVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o pagamento da guia de custas Judiciais fls. 41-43, não 

corresponde ao correto pagamento da diligência. Assim impulsiono os 

autos para pagamento da DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA no valor de 

R$ 700,00, conforme certidão de fls. 35.

Infomo que os valores pagos equivocadamente poderão ser resgatados 

através de Processo Administrativo para ressarcimetno de custas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79224 Nr: 646-49.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

FELIZ NATAL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIO DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA COMINATÓRIA, proposta pelo 

Ministério Público Estadual em substituição processual de DINAURA 

RAMOS PUPO, postulou pelo medicamento Xarelto 20MG, sendo 01 dose 

diária em seu favor, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO 

DE FELIZ NATAL/MT.

A inicial (fls. 04/06) veio instruída dos documentos de fls. 07/28, sendo 

devidamente recebida às fls. 29, oportunidade em que foi determinado 

expedição de ofício ao NAT para emissão de parecer.

 Parecer do Núcleo de Apoio técnico do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso juntado às fls. 31/32.

Decisão deferindo o pedido liminar (fls. 33/37).

Citação positiva da parte requerida Município de Feliz Natal/MT (fls. 54/56), 

apresentando contestação às fls. 57/69.

Estado de Mato grosso, devidamente intimado (fls. 70/73), ofereceu 

contestação às fls. 44/52, arguindo preliminar de suspensão do processo 

em razão da afetação em sede de Recurso Repetitivo. Ainda, alegou que a 

parte autora não demonstrou sua incapacidade econômica, falou acerca 

da impertinência da aplicação da multa diária e de que o medicamento não 

integra a lista do SUS.

Impugnação as contestações juntada às fls. 74/77, o Parquet pugnou pelo 

julgamento antecipado do mérito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

DA SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA AFETAÇÃO EM SEDE DE 

RECURSO REPETITIVO PELO STJ

Sobre a preliminar arguida pelo Estado requerido, vale mencionar que o 

Superior Tribunal de Justiça julgou em 25/04/2018 o Recurso Especial n° 

1657156/RJ, referente ao TEMA 106 dos recursos repetitivos, ocorrendo a 

publicação do acórdão em 04/05/2018.

 A questão que foi submetida a julgamento no TEMA 106 versou sobre a 

"Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS."

Sobre o assunto foi firmada a seguinte tese como modulação de efeitos no 

TEMA REPETITIVO n. 106/STJ:

 "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos 

do SUS exige a presença cumulativa dos 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 

inefácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS;

2 - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento;

3 - Existência de registro na ANVISA do medicamento.".

 Modulação de efeitos:

 "Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta Corte Superior 

de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento, pois vinculativo (art. 

927, inciso 111, do CPC/2015), no sentido de que os critérios e requisitos 

estipulados somente serão exigidos para os processos que forem 

distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento." (trecho do 

acórdão publicado no DJe de 04/05/2018).

Ante o exposto, a preliminar aventada não merece guarida, razão pela 

qual A REJEITO.

 Ante o exposto, considerando o teor da decisão de fls. 81, REVOGO a 

suspensão da vertente demanda, determinando o regular andamento do 

feito.

 DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ARQUIDA 

PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Quanto a Preliminar de ausência de demonstração de hipossuficiência 

Financeira, verifico ser a parte representada pelo Ministério Público, além 

de ser a saúde um dos direitos fundamentais do ser humano, não podendo 

o Estado se negar a proporcioná-lo independente do poder aquisitivo da 

parte.

 Assim, REJEITO a preliminar arguida.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL

O Município requerido alegou em sede de preliminar a sua ilegitimidade 

passiva, uma vez que a responsabilidade seria do Estado de Mato Grosso.

Não merece acolhida a preliminar aventada, uma vez que, no que toca ao 

direito do cidadão à saúde e à integridade física, a responsabilidade do 

Município é conjunta e solidária com a dos Estados e da União. E, 

tratando-se de responsabilidade solidária, a parte necessitada não é 

obrigada a dirigir seu pleito ao ente que se responsabilizou internamente, 

podendo direcioná-lo àquele que lhe convier, devendo ser considerada, 

ainda, a urgência no recebimento do medicamento à paciente.

Ademais, o Sistema Único de Saúde é uma instituição descentralizada, não 

se podendo estabelecer, para sua atuação, núcleos com competências 

diferenciadas nos diversos entes federativos, sob pena de obstar a 

concretização do direito à saúde, mormente nos casos de urgência. É 

dizer, o Sistema Único de Saúde, tendo em vista o seu caráter de 

descentralização, torna solidária a responsabilidade pela saúde, 

alcançando a União, os Estados e os Municípios.

 Tendo em vista a responsabilidade solidária, torna-se desnecessária a 

decisão da lide de modo uniforme para todos os responsáveis solidários, 

não havendo, sequer a necessidade de se falar em formação de 

litisconsórcio necessário, a teor do que dispõe o artigo 114, do Código de 

Processo Civil.

 Com efeito, dispõem os arts. 23 e 198, da Constituição Federal, que:

 "Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios:

 (...) II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 

pessoas portadoras de deficiência;"

 "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.

 § 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do artigo 195, 

com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, 
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do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes."

 A propósito, os v. acórdãos:

 "MANDADO DE SEGURANÇA - INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO - 

S.U.S. - GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À SAÚDE - ARTIGO 6º 

E 196 DA C.F. "É de responsabilidade concorrente da União, Estados e 

Municípios o dever de garantir saúde a todos; tal lição emana da Carta 

Maior". (TJMG - APCV 000.308.437-3/00 - 7ª C.Cív. - Rel. Des. Alvim 

Soares - J. 03.02.2003).

 No caso em comento, como já mencionado retro, a responsabilidade da 

União, dos Estados e do Município, no que tange à saúde, é solidária, de 

forma que o Município requerido é a pessoa correta para atender ao pleito 

da autora, não podendo se furtar de sua obrigação, prevista 

constitucionalmente.

 Assim, o Município, o Estado e a União são solidários na obrigação 

pleiteada na petição inicial, podendo a autora direcionar seu pedido a quem 

melhor lhe convier.

Quanto a Preliminar de ausência de demonstração de hipossuficiência 

Financeira, verifico ser a parte representada pelo Ministério Público, além 

de ser a saúde um dos direitos fundamentais do ser humano, não podendo 

o Estado se negar a proporcioná-lo independente do poder aquisitivo da 

parte. Assim, rejeito a preliminar arguida.

Desse modo, rejeitada as referidas preliminares e tendo em vista que as 

provas constantes nos autos são suficientes ao deslinde do feito, passo 

ao julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, I, do CPC, 

vejamos:

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de 

outras provas.”

 Não havendo matéria de ordem processual a enfrentar, passa-se à 

análise do mérito da causa.

No caso em tela, necessário se faz transcrever os seguintes dispositivos 

constitucionais:

“Art. 5° - 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:

...omissis...

§ 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata

 “Art. 6° - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 194 – A seguridade social compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei organizar a 

seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

I – universalidade da cobertura e do atendimento;”

 “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Art. 197 – São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 

cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado.”

Verifica-se assim, que a CF/88 alocou a saúde no “status” de direito social 

e, como tal, deve ser protegida e garantida pelo Estado. Aliás, é esse o 

entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

DEFERIMENTO - OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA AO ESTADO - FORNECIMENTO 

GRATUITO EM LEITO DE UTI - PACIENTE ACOMETIDO DE QUADRO GRAVE 

COM RISCO DE VIDA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM E IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA - REJEIÇÃO - LEI 8.080/90, CONSTITUIÇÕES FEDERAL 

E ESTADUAL - ART. 196 E 217 - PROMOÇÃO DA SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO - NORMA DEFINIDORA DE DIREITO 

FUNDAMENTAL - APLICAÇÃO IMEDIATA - ART. 5º, § 1º, CF - ALEGAÇÃO 

DE NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - INVIABILIDADE - 

ALEGAÇÃO DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO PODER 

EXECUTIVO - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INDEMONSTRA-ÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA 

DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO 

AUTOR - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a saúde e a vida direitos de todos 

e dever do Estado, possuem aplicação imediata, não se cuidando, pois, de 

norma programática, mas sim definidora de direito fundamental, ex vi do 

artigo 5º, § 1º da Lei Maior. É possível, excepcionalmente, a concessão de 

antecipação de tutela contra o Estado, quando caracterizado o estado de 

necessidade e a exigência de preservação da vida humana. A alegada 

ausência de previsão orçamentária não pode ser motivo para a negativa 

de internação em UTI e para o respectivo pagamento das despesas dela 

decorrentes, uma vez que não há termos de comparação entre previsão 

orçamentária e o direito à vida”. (negritou-se)

Não menos importante, o direito social, dentre os direitos fundamentais, se 

notabiliza pela finalidade de realizar a justiça distributiva, de sorte que o 

indivíduo originariamente privado dos direitos fundamentais, que lhe é 

imanente, teria nos direitos sociais elencados na Constituição Federal o 

meio de alcançar o desenvolvimento de uma vida digna. Afinal, os ditos 

direitos sociais, pertencentes à segunda geração dos direitos 

fundamentais, visam nada mais nada menos do que a igualdade entre os 

homens.

Assim, a concessão do pedido inicial objetiva tão-somente outorgar ao 

indivíduo o mesmo direito à saúde usufruído por tantos outros que foram 

beneficiados por uma situação financeira abastada.

Logo, além do direito social garantido pela Constituição Federal de 1988, 

tem ele a proteção contida no artigo 2º da Lei n. 8.080/90, que imputa ao 

Estado, entenda-se: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a 

obrigação de providenciar as condições indispensáveis ao pleno exercício 

do direito à saúde. Veja-se:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 

condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

 Registre-se que, não bastasse a proteção constitucional, o direito social à 

saúde encontra sustentáculo também na Lei 8080/90, que, em seu art.2º, 

atribui ao Estado, isto é, a todos entes federados a se: União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, a obrigação de providenciar as condições 

indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, senão vejamos:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (...)

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 

condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

 Logo, sendo a saúde um direito fundamental do cidadão, é 

responsabilidade solidária da União, do Estado e do Município o 

fornecimento de medicamentos e tratamento médico-hospitalar, ao 

portador de moléstia, que não possui condições financeiras de suportar o 

custo da medicação e tratamento, sem prejuízo do seu próprio sustento, 

cabendo à parte autora eleger qual Ente Público figurará no polo passivo 

da demanda. Afinal, amiúde, a obrigação é originariamente solidária.

Dentro desse raciocínio, é consequência que deriva do próprio 

pensamento lógico e sistemático a conclusão de que o custeio do 

tratamento deve estar embutido na obrigação dos Entes Públicos. Afirmar 

o contrário seria o mesmo que, de forma indireta, descumprir um comando 

que a constituição diretamente determina. Afinal, a obrigação estatal de 

zelar pela saúde da população, em especial aquela carente de recursos 

financeiros, deve ser efetiva e não mera proclamação otimista, e deve 

englobar todas as medidas que viabilizem esse dever.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJ/MT:

 “(...) CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO 

MÉDICO - NEGATIVA DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - 

DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A SAÚDE - RECURSO IMPROVIDO. A 

NEGATIVA DE CUSTEAR TRANSPORTE PARA POSSIBILITAR 

TRATAMENTO MÉDICO AFRONTA OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS 

QUE GARANTEM ACESSO À SAÚDE PÚBLICA”. (3ª Câmara Cível, Recurso 

de Agravo de Instrumento nº 58918/2004 - Classe II - 15 - Comarca de 
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Guarantã do Norte, Julgamento unânime em 15-3-2005, dele tomando parte 

o Exmo. Sr. Des. EVANDRO STÁBILE (Relator), o Exmo. Sr. Des. GUIOMAR 

TEODORO BORGES (1º Vogal) e o Exmo. Sr. Dr. ANTONIO HORÁCIO DA 

SILVA NETO (2º Vogal).

A tese que também inexitosa é a da reserva do possível segundo a qual 

seria inadmissível ao Poder Público criar despesas fora do orçamento. 

Ora, ao tentar sopesar o direito à saúde ou à vida com um direito 

patrimonial do Estado, obviamente que este sucumbirá, em razão de 

aqueles serem bens de primeira grandeza.

 Destarte, cabe ao Poder Público, qualquer que seja o ente da federação, 

organizar suas finanças, dentro das diretrizes legais, a fim de possibilitar 

a prestação de ações e serviços públicos de saúde, atendendo de forma 

adequada às necessidades da população.

Em todo caso, mesmo que os Entes Públicos comprovassem o 

esvaziamento de seus recursos, ainda assim persistiria a obrigação de 

prestação do serviço de saúde, haja vista que o valor vida se encontra em 

patamar superior ao interesse econômico destes, conforme já se 

posicionou o STF:

“Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como 

direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da 

República (art. 5, caput), 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 

impõe ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida" 

(PETMC 1246/SC, rel. Min. CELSO DE MELLO, em 31.1.1997).

Vale registrar que nesse campo nem mesmo o sempre invocado “princípio 

da reserva do possível” pode ser aplicado. Afinal, conforme o 

entendimento do TJ/RS, “as doutrinas de resistência à justiciabilidade dos 

direitos sociais da afronta ao princípio da separação dos poderes, 

inexistência de previsão orçamentária e reserva do possível não têm lugar 

quando em pauta direito fundamental que se relaciona intimamente com o 

princípio da dignidade da pessoa humana e insere-se no padrão 

hermenêutico do mínimo existencial, como o direito à saúde (...)” (Apelação 

e Reexame Necessário nº 70010981355, 7ª Câmara Cível, TJ/RS, Relator: 

JOSÉ CARLOS TEIXEIRA GIORGIS, Julgado em 15/06/2005), salvo, 

obviamente, situações excepcionais não verificadas no caso judicializado.

Assim, como já mencionado, dentre os direitos fundamentais, é notável 

pela finalidade de realizar a justiça distributiva, de sorte que aquele que 

originariamente não teria condições de usufruir os direitos fundamentais, 

alcançaria nos direitos sociais, elencados na Constituição Federal, o meio 

para se igualar aos demais, com o desenvolvimento de uma vida digna. 

Afinal, pertencentes à segunda geração dos direitos fundamentais, visam 

nada mais nada menos que a igualdade entre os homens.

Em suma, o cidadão não pode ter obstaculizado o seu direito constitucional 

à saúde por questões de ordem orçamentária, essa questão estranha ao 

administrado que paga seus impostos.

Conforme documentos constantes dos autos (pág. 13), a paciente é 

portadora de trombose venosa no membro inferior esquerdo sendo o 

documento firmado por profissional habilitado, indicando a necessidade de 

uso contínuo do medicamento requisitado pela paciente.

Ademais, o Núcleo de Apoio Técnico/NAT emitiu o Ofício nº 0235/2017, no 

qual informa que o medicamento não é disponibilizado pelo SUS.

 Demonstrada desta forma a necessidade do paciente, a prescrição do 

médico.

Assim, diante da obrigação de fazer, imposta pela Constituição, 

necessário se faz a presente demanda, a fim de determinar o cumprimento 

daquele comando originário.

Assim, diante da obrigação de fazer, imposta pela Constituição, 

necessário se faz a presente demanda, a fim de determinar o cumprimento 

daquele comando originário.

No que tange à alegação do descabimento de multa cominatória em face 

da Fazenda Pública, acolho a manifestação, de modo que substituo tal 

medida pelo bloqueio e penhora dos valores necessários para o 

procedimento cirúrgico necessário.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial constante na 

presente ação, para o fim de DETERMINAR que os demandados forneçam 

a parte autora, o remédio XARELTO 20 MG, de forma continua, até que 

perdure a necessidade do uso do referido medicamento, condicionado à 

apresentação de receituário atualizado ao requerido

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC.

Por outro lado, caso não realizado no prazo apontado, deixo, desde já, 

consignado que será procedido bloqueio de conta pública para possibilitar 

à paciente o medicamente de que necessita na rede privada.

Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do artigo 98, caput, do CPC.

ISENTO o demandado do pagamento de despesas e custas processuais, 

nos termos do art. 3º, inc. I, da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro 

de 2001.

DEIXO de condenar os requeridos em honorários advocatícios, por adotar 

uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme 

orientação do TJ/MT.

Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor 

incerto, a presente sentença está sujeita ao reexame necessário, nos 

termos do artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição 

contida no § 3º do referido artigo. Inteligência da Súmula nº 490 do STJ.

Destarte, decorrido o prazo para recursos voluntários e não havendo 

manifestação das partes, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79774 Nr: 1056-10.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

LEOPOLDINA KOBELISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

FELIZ NATAL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIO DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA COMINATÓRIA, proposta pelo 

Ministério Público Estadual em substituição processual de LEOPOLDINA 

KOBELISKI, postulou pelo medicamento Xarelto 20MG, sendo 01 dose 

diária em seu favor, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO 

DE FELIZ NATAL/MT.

A inicial (fls. 04/08) veio instruída dos documentos de fls. 09/31, sendo 

devidamente recebida às fls. 33, oportunidade em que foi determinado 

expedição de ofício ao NAT para emissão de parecer.

 Parecer do Núcleo de Apoio técnico do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso juntado às fls. 35/36.

Decisão deferindo o pedido liminar (fls. 37/43).

Citação positiva da parte requerida Município de Feliz Natal/MT (fls. 47/49), 

apresentando contestação às fls. 60/71.

Estado de Mato grosso, devidamente intimado (fls. 78/81), ofereceu 

contestação às fls. 50/58, arguindo preliminar de suspensão do processo 

em razão da afetação em sede de Recurso Repetitivo. Ainda, alegou que a 

parte autora não demonstrou sua incapacidade econômica, falou acerca 

da impertinência da aplicação da multa diária e de que o medicamento não 

integra a lista do SUS.

Impugnação as contestações juntada às fls. 72/75, o Parquet pugnou pelo 

julgamento antecipado do mérito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

DA SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA AFETAÇÃO EM SEDE DE 

RECURSO REPETITIVO PELO STJ

Sobre a preliminar arguida pelo Estado requerido, vale mencionar que o 

Superior Tribunal de Justiça julgou em 25/04/2018 o Recurso Especial n° 

1657156/RJ, referente ao TEMA 106 dos recursos repetitivos, ocorrendo a 

publicação do acórdão em 04/05/2018.

 A questão que foi submetida a julgamento no TEMA 106 versou sobre a 

"Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS."

Sobre o assunto foi firmada a seguinte tese como modulação de efeitos no 

TEMA REPETITIVO n. 106/STJ:

 "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos 

do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
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 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 

inefácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS;

2 - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento;

3 - Existência de registro na ANVISA do medicamento.".

 Modulação de efeitos:

 "Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta Corte Superior 

de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento, pois vinculativo (art. 

927, inciso 111, do CPC/2015), no sentido de que os critérios e requisitos 

estipulados somente serão exigidos para os processos que forem 

distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento." (trecho do 

acórdão publicado no DJe de 04/05/2018).

Ante o exposto, a preliminar aventada não merece guarida, razão pela 

qual A REJEITO.

 Ante o exposto, considerando o teor da decisão de fls. 59 - 82, REVOGO 

a suspensão da vertente demanda, determinando o regular andamento do 

feito.

 DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ARGUIDA 

PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Quanto a Preliminar de ausência de demonstração de hipossuficiência 

Financeira, verifico ser a parte representada pelo Ministério Público, além 

de ser a saúde um dos direitos fundamentais do ser humano, não podendo 

o Estado se negar a proporcioná-lo independente do poder aquisitivo da 

parte.

 Assim, REJEITO a preliminar arguida.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL

O Município requerido alegou em sede de preliminar a sua ilegitimidade 

passiva, uma vez que a responsabilidade seria do Estado de Mato Grosso.

Não merece acolhida a preliminar aventada, uma vez que, no que toca ao 

direito do cidadão à saúde e à integridade física, a responsabilidade do 

Município é conjunta e solidária com a dos Estados e da União. E, 

tratando-se de responsabilidade solidária, a parte necessitada não é 

obrigada a dirigir seu pleito ao ente que se responsabilizou internamente, 

podendo direcioná-lo àquele que lhe convier, devendo ser considerada, 

ainda, a urgência no recebimento do medicamento à paciente.

Ademais, o Sistema Único de Saúde é uma instituição descentralizada, não 

se podendo estabelecer, para sua atuação, núcleos com competências 

diferenciadas nos diversos entes federativos, sob pena de obstar a 

concretização do direito à saúde, mormente nos casos de urgência. É 

dizer, o Sistema Único de Saúde, tendo em vista o seu caráter de 

descentralização, torna solidária a responsabilidade pela saúde, 

alcançando a União, os Estados e os Municípios.

 Tendo em vista a responsabilidade solidária, torna-se desnecessária a 

decisão da lide de modo uniforme para todos os responsáveis solidários, 

não havendo, sequer a necessidade de se falar em formação de 

litisconsórcio necessário, a teor do que dispõe o artigo 114, do Código de 

Processo Civil.

 Com efeito, dispõem os arts. 23 e 198, da Constituição Federal, que:

 "Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios:

 (...) II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 

pessoas portadoras de deficiência;"

 "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.

 § 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do artigo 195, 

com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes."

 A propósito, os v. acórdãos:

 "MANDADO DE SEGURANÇA - INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO - 

S.U.S. - GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À SAÚDE - ARTIGO 6º 

E 196 DA C.F. "É de responsabilidade concorrente da União, Estados e 

Municípios o dever de garantir saúde a todos; tal lição emana da Carta 

Maior". (TJMG - APCV 000.308.437-3/00 - 7ª C.Cív. - Rel. Des. Alvim 

Soares - J. 03.02.2003).

 No caso em comento, como já mencionado retro, a responsabilidade da 

União, dos Estados e do Município, no que tange à saúde, é solidária, de 

forma que o Município requerido é a pessoa correta para atender ao pleito 

da autora, não podendo se furtar de sua obrigação, prevista 

constitucionalmente.

 Assim, o Município, o Estado e a União são solidários na obrigação 

pleiteada na petição inicial, podendo a autora direcionar seu pedido a quem 

melhor lhe convier.

Quanto a Preliminar de ausência de demonstração de hipossuficiência 

Financeira, verifico ser a parte representada pelo Ministério Público, além 

de ser a saúde um dos direitos fundamentais do ser humano, não podendo 

o Estado se negar a proporcioná-lo independente do poder aquisitivo da 

parte. Assim, rejeito a preliminar arguida.

Desse modo, rejeitada as referidas preliminares e tendo em vista que as 

provas constantes nos autos são suficientes ao deslinde do feito, passo 

ao julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, I, do CPC, 

vejamos:

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de 

outras provas.”

 Não havendo matéria de ordem processual a enfrentar, passa-se à 

análise do mérito da causa.

No caso em tela, necessário se faz transcrever os seguintes dispositivos 

constitucionais:

“Art. 5° - 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:

...omissis...

§ 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata

 “Art. 6° - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 194 – A seguridade social compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei organizar a 

seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

I – universalidade da cobertura e do atendimento;”

 “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Art. 197 – São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 

cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado.”

Verifica-se assim, que a CF/88 alocou a saúde no “status” de direito social 

e, como tal, deve ser protegida e garantida pelo Estado. Aliás, é esse o 

entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

DEFERIMENTO - OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA AO ESTADO - FORNECIMENTO 

GRATUITO EM LEITO DE UTI - PACIENTE ACOMETIDO DE QUADRO GRAVE 

COM RISCO DE VIDA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM E IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA - REJEIÇÃO - LEI 8.080/90, CONSTITUIÇÕES FEDERAL 

E ESTADUAL - ART. 196 E 217 - PROMOÇÃO DA SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO - NORMA DEFINIDORA DE DIREITO 

FUNDAMENTAL - APLICAÇÃO IMEDIATA - ART. 5º, § 1º, CF - ALEGAÇÃO 

DE NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - INVIABILIDADE - 

ALEGAÇÃO DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO PODER 

EXECUTIVO - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INDEMONSTRA-ÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA 

DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO 

AUTOR - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a saúde e a vida direitos de todos 

e dever do Estado, possuem aplicação imediata, não se cuidando, pois, de 

norma programática, mas sim definidora de direito fundamental, ex vi do 

artigo 5º, § 1º da Lei Maior. É possível, excepcionalmente, a concessão de 

antecipação de tutela contra o Estado, quando caracterizado o estado de 
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necessidade e a exigência de preservação da vida humana. A alegada 

ausência de previsão orçamentária não pode ser motivo para a negativa 

de internação em UTI e para o respectivo pagamento das despesas dela 

decorrentes, uma vez que não há termos de comparação entre previsão 

orçamentária e o direito à vida”. (negritou-se)

Não menos importante, o direito social, dentre os direitos fundamentais, se 

notabiliza pela finalidade de realizar a justiça distributiva, de sorte que o 

indivíduo originariamente privado dos direitos fundamentais, que lhe é 

imanente, teria nos direitos sociais elencados na Constituição Federal o 

meio de alcançar o desenvolvimento de uma vida digna. Afinal, os ditos 

direitos sociais, pertencentes à segunda geração dos direitos 

fundamentais, visam nada mais nada menos do que a igualdade entre os 

homens.

Assim, a concessão do pedido inicial objetiva tão-somente outorgar ao 

indivíduo o mesmo direito à saúde usufruído por tantos outros que foram 

beneficiados por uma situação financeira abastada.

Logo, além do direito social garantido pela Constituição Federal de 1988, 

tem ele a proteção contida no artigo 2º da Lei n. 8.080/90, que imputa ao 

Estado, entenda-se: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a 

obrigação de providenciar as condições indispensáveis ao pleno exercício 

do direito à saúde. Veja-se:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 

condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

 Registre-se que, não bastasse a proteção constitucional, o direito social à 

saúde encontra sustentáculo também na Lei 8080/90, que, em seu art.2º, 

atribui ao Estado, isto é, a todos entes federados a se: União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, a obrigação de providenciar as condições 

indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, senão vejamos:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (...)

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 

condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

 Logo, sendo a saúde um direito fundamental do cidadão, é 

responsabilidade solidária da União, do Estado e do Município o 

fornecimento de medicamentos e tratamento médico-hospitalar, ao 

portador de moléstia, que não possui condições financeiras de suportar o 

custo da medicação e tratamento, sem prejuízo do seu próprio sustento, 

cabendo à parte autora eleger qual Ente Público figurará no polo passivo 

da demanda. Afinal, amiúde, a obrigação é originariamente solidária.

Dentro desse raciocínio, é consequência que deriva do próprio 

pensamento lógico e sistemático a conclusão de que o custeio do 

tratamento deve estar embutido na obrigação dos Entes Públicos. Afirmar 

o contrário seria o mesmo que, de forma indireta, descumprir um comando 

que a constituição diretamente determina. Afinal, a obrigação estatal de 

zelar pela saúde da população, em especial aquela carente de recursos 

financeiros, deve ser efetiva e não mera proclamação otimista, e deve 

englobar todas as medidas que viabilizem esse dever.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJ/MT:

 “(...) CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO 

MÉDICO - NEGATIVA DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - 

DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A SAÚDE - RECURSO IMPROVIDO. A 

NEGATIVA DE CUSTEAR TRANSPORTE PARA POSSIBILITAR 

TRATAMENTO MÉDICO AFRONTA OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS 

QUE GARANTEM ACESSO À SAÚDE PÚBLICA”. (3ª Câmara Cível, Recurso 

de Agravo de Instrumento nº 58918/2004 - Classe II - 15 - Comarca de 

Guarantã do Norte, Julgamento unânime em 15-3-2005, dele tomando parte 

o Exmo. Sr. Des. EVANDRO STÁBILE (Relator), o Exmo. Sr. Des. GUIOMAR 

TEODORO BORGES (1º Vogal) e o Exmo. Sr. Dr. ANTONIO HORÁCIO DA 

SILVA NETO (2º Vogal).

A tese que também inexitosa é a da reserva do possível segundo a qual 

seria inadmissível ao Poder Público criar despesas fora do orçamento. 

Ora, ao tentar sopesar o direito à saúde ou à vida com um direito 

patrimonial do Estado, obviamente que este sucumbirá, em razão de 

aqueles serem bens de primeira grandeza.

 Destarte, cabe ao Poder Público, qualquer que seja o ente da federação, 

organizar suas finanças, dentro das diretrizes legais, a fim de possibilitar 

a prestação de ações e serviços públicos de saúde, atendendo de forma 

adequada às necessidades da população.

Em todo caso, mesmo que os Entes Públicos comprovassem o 

esvaziamento de seus recursos, ainda assim persistiria a obrigação de 

prestação do serviço de saúde, haja vista que o valor vida se encontra em 

patamar superior ao interesse econômico destes, conforme já se 

posicionou o STF:

“Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como 

direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da 

República (art. 5, caput), 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 

impõe ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida" 

(PETMC 1246/SC, rel. Min. CELSO DE MELLO, em 31.1.1997).

Vale registrar que nesse campo nem mesmo o sempre invocado “princípio 

da reserva do possível” pode ser aplicado. Afinal, conforme o 

entendimento do TJ/RS, “as doutrinas de resistência à justiciabilidade dos 

direitos sociais da afronta ao princípio da separação dos poderes, 

inexistência de previsão orçamentária e reserva do possível não têm lugar 

quando em pauta direito fundamental que se relaciona intimamente com o 

princípio da dignidade da pessoa humana e insere-se no padrão 

hermenêutico do mínimo existencial, como o direito à saúde (...)” (Apelação 

e Reexame Necessário nº 70010981355, 7ª Câmara Cível, TJ/RS, Relator: 

JOSÉ CARLOS TEIXEIRA GIORGIS, Julgado em 15/06/2005), salvo, 

obviamente, situações excepcionais não verificadas no caso judicializado.

Assim, como já mencionado, dentre os direitos fundamentais, é notável 

pela finalidade de realizar a justiça distributiva, de sorte que aquele que 

originariamente não teria condições de usufruir os direitos fundamentais, 

alcançaria nos direitos sociais, elencados na Constituição Federal, o meio 

para se igualar aos demais, com o desenvolvimento de uma vida digna. 

Afinal, pertencentes à segunda geração dos direitos fundamentais, visam 

nada mais nada menos que a igualdade entre os homens.

Em suma, o cidadão não pode ter obstaculizado o seu direito constitucional 

à saúde por questões de ordem orçamentária, essa questão estranha ao 

administrado que paga seus impostos.

Conforme receituário médico de fls. 14, necessita do uso do medicamento 

aqui relatado.

Ademais, o Núcleo de Apoio Técnico/NAT emitiu o Ofício nº 0385/2017, no 

qual informa que o medicamento não é disponibilizado pelo SUS.

 Demonstrada desta forma a necessidade do paciente, a prescrição do 

médico.

Assim, diante da obrigação de fazer, imposta pela Constituição, 

necessário se faz a presente demanda, a fim de determinar o cumprimento 

daquele comando originário.

No que tange à alegação do descabimento de multa cominatória em face 

da Fazenda Pública, acolho a manifestação, de modo que substituo tal 

medida pelo bloqueio e penhora dos valores necessários para o 

procedimento cirúrgico necessário.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial constante na 

presente ação, para o fim de DETERMINAR que os demandados forneçam 

a parte autora, o remédio XARELTO 20 MG, de forma continua, até que 

perdure a necessidade do uso do referido medicamento, condicionado à 

apresentação de receituário atualizado ao requerido

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC.

Por outro lado, caso não realizado no prazo apontado, deixo, desde já, 

consignado que será procedido bloqueio de conta pública para possibilitar 

à paciente o medicamente de que necessita na rede privada.

Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do artigo 98, caput, do CPC.

ISENTO o demandado do pagamento de despesas e custas processuais, 

nos termos do art. 3º, inc. I, da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro 

de 2001.

DEIXO de condenar os requeridos em honorários advocatícios, por adotar 

uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme 

orientação do TJ/MT.

Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor 

incerto, a presente sentença está sujeita ao reexame necessário, nos 

termos do artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição 

contida no § 3º do referido artigo. Inteligência da Súmula nº 490 do STJ.
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Destarte, decorrido o prazo para recursos voluntários e não havendo 

manifestação das partes, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 79764 Nr: 1047-48.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO SABEDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Gionédis - 

OAB:OAB/SEC/PR 8128, Louise Rainer Pereira Gionéids - 

OAB:PR/8.123

 Diante do despacho de folha 141, impulsiono os autos para que as partes 

apresentem, dentro de 15 dias, as provas que pretendem produzir.

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117398 Nr: 3787-60.2018.811.0087

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Jacob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E 

TÍTULOS E DOCUMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELANE CRISTINA ZUQUETTO 

JACOB CARRASCOZA - OAB:198413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conheço dos embargos eis que tempestivos.

Aduz o embargante a ocorrência de omissão na decisão de fls. 20, por 

ausência de fundamentação quanto ao indeferimento do pedido de justiça 

gratuita.

Todavia, o que pretende a parte autora é a reforma da decisão, ou seja, o 

deferimento da gratuidade judiciária, devendo, para tanto almejar o recurso 

cabível.

Por oportuno, esclareço que a não concessão da gratuidade de justiça 

decorreu da análise dos autos, onde não foi possível constatar a 

hipossuficiência financeira da parte autora, vez que possui a posse de 

área rural de 13.068 hectares, que no ano de 1999 foi adquirida pelo valor 

de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Posto isso, julgo improcedentes os embargos de declaração. Intime-se o 

embargante para efetuar o pagamento das custas no prazo legal, sob 

pena de cancelamento da distribuição.

Cumpra-se.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106640 Nr: 1083-11.2017.811.0087

 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: RG-Produtos Agropecuários LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consagro Agroquimica LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pretende a parte autora, mediante oferecimento de caução, a concessão 

de tutela de urgência para que a empresa requerida levante as inscrições 

realizadas nos cadastros de inadimplentes.

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

 A caução apresentada decorre do óbito de terceiro e de autorização dos 

herdeiros para oferecimento do bem à penhora, não havendo nos autos 

informações quanto a eventuais dívidas ou restrições existentes no 

imóvel.

Ainda, a inclusão das pendências financeiras no SERASA ocorreu em 

agosto de 2015, e a ação somente foi ajuizada em 10.04.2017, retirando a 

urgência da medida.

Remetam-se se os autos ao CEJUSC para designação de audiência de 

conciliação.

Cite-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 119220 Nr: 4930-84.2018.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CESAR MIRANDA E RODRIGUES LTDA-ME, Junio Cesar 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT, Patrícia Helena Dembogurski - OAB:OAB/MT 

23921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, notadamente a 

inexistência de nota fiscal vinculada aos bens apreendidos, INDEFIRO a 

liminar requerida.Intime-se a parte autora para informar com clareza a 

autoridade coatora, vez que apontou o polo passivo de maneira 

alternativa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.Indicada a autoridade coatora, notifique-a a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (Lei 

nº 12.016/2009, art. 7º, I).Se as informações vierem acompanhadas de 

documentos, diga o impetrante em 05 (cinco) dias.Cientifique-se o 

ESTADO DE MATO GROSSO, enviando-lhe cópia da inicial para que, 

querendo, ingresse no feito.Em seguida, vista ao Ministério Público para 

parecer.Após, conclusos para sentença.Cumpra-se, servindo a presente 

como mandado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-97.2013.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO SCHNEN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT0011974A 

(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))

 

Intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito. 

Atente-se a Secretaria para que providencie, de ofício e sem necessidade 

de conclusão, a intimação das partes acerca do retorno dos autos da 

superior instância. Guarantã do Norte, 16 de novembro de 2017 DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-97.2013.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO SCHNEN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT0011974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Promovida, na pessoa de seu advogado, para 

cumprimento da sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-74.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT0015140A (ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte promovida, na pessoa de seus advogados, para que 

se manifeste quanto aos novos documentos juntados aos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42995 Nr: 1141-07.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LJR, Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boris Sacarov Softov, Ivanildo Mendes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Fernando Ferreira da Silva 

- OAB:14924-O/MT

 Autos n° 1141-07.2016.811.0036

Código: 42995

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva da vítima Leonardo Januário Rocha, 

conforme requerido pela Defensoria Pública a fls. 250.

Com o retorno da carta precatória que realizou a oitiva da testemunha 

Gabriel Vasconcelos Santana (fls. 235/249), DECLARO encerrada a 

instrução, abrindo-se vista às partes para apresentação de memoriais 

finais, primeiramente ao Ministério Público, após as defesas, vindo-me 

conclusos para sentença.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 29 de outubro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50951 Nr: 2434-75.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hailton Pereira Inêz de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calil Marques Faissal - 

OAB:17.948-B/MT

 Processo nº 2434-75.2017.811.0036

Código: 50951

Criminal

Despacho.

Vistos etc.

Recebo à Resposta à Acusação apresentada pelo réu.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 23/01/2019, às 

13h30min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado, HAILTON PEREIRA INÊZ DE ALMEIDA, para que 

compareça à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 29 de outubro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59960 Nr: 2285-45.2018.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTENCYR RODRIGUES SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LAZARA DA CUNHA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kadmo Martins Ferreira Lima - 

OAB:7039-B/MT, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar exposto na petição inicial.1) 

Dando prosseguimento ao feito, por este Juízo vislumbrar a possibilidade 

da realização de acordo entre as partes no presente feito, 

ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para designação de 

audiência de conciliação, após INTIME-SE a parte autora e CITE a parte 

requerida para comparecer no ato.2) Por fim, CASO TENHA ÊXITO A 

CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos conclusos para a homologação do 

acordo, CONTUDO CASO AS PARTES NÃO ENTREM EM ACORDO, 

INTIME-SE a parte requerida para que no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente a contestação, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

dos fatos narrados na inicial e, também, a parte autora para que 

posteriormente ofereça a impugnação à contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como manifeste-se em relação ao Auto de Constatação 

de fls. 58/733) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos para novas deliberações.Intimem-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 29/10/2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55266 Nr: 404-33.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidio Pereira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BALDAN NETO - 

OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 12.

Guiratinga - MT, 29 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49387 Nr: 1743-61.2017.811.0036

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 77.

Guiratinga - MT, 29 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41347 Nr: 503-71.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jacira Ramos de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da implantação do 

benefício, conforme ofício de Ref. 97.

Guiratinga - MT, 29 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59450 Nr: 2111-36.2018.811.0036

 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: Lorival Pereira do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de 

Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente Ação Civil Pública, na forma do art. 485, I c/c 319, VI do Novo 

CPC.1) CONDENO o autor ao pagamento de custas e despesas 

processuais, PORÉM a sua execução deverá seguir o procedimento 

expresso no art. 98, §3º do NCPC, em vista da parte autora ser 

beneficiária da Justiça Gratuita.2) CIÊNCIA a Defensoria Pública.3) 

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE estes 

autos, independentemente de nova determinação. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Guiratinga/MT, 29/10/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48986 Nr: 1566-97.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verônica Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Muller, Iloide Augusta Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrégis Pithan Pagnussatt 

- OAB:8.992-B, JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - OAB:23500/O

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar no presente feito requerendo o que entender de direito.

Guiratinga - MT, 29 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 55902 Nr: 694-48.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPN, GNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, THALLES FELIPE VIEIRA LOPES 

MARTINS - OAB:24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 55902

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 27/11/2018 às 

16h00min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 29 de outubro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45968 Nr: 581-26.2009.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE MADEIRAS KM LTDA, JOSÉ 

PATERNO, AVELINO LOCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668, Daniel Batista de Aguiar - OAB:3537/MT, Fernando 

Ulysses Pagliari - OAB:3047/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI 

JUNIOR - OAB:17554/O, Sandra Satomi Okuno de Aguiar - 

OAB:3499/MT

 CERTIDÃO

Impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de Imprensa, 

com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Executada, acerca 

do teor da r. decisão de fls. 80/84, parcialmente transcrita: “(...) Por outro 

lado, verifica-se que a CDA de fl. 10, documento dotado de presunção de 

legitimidade, liquidez e certeza (art. 3º, LEF), informa que o crédito foi 

constituído na data de 13/11/2006, de modo que, ainda que não se saiba a 

data da constituição definitiva (art. 174, CTN), é certo que tal fato não 

ocorreu anteriormente, motivo pelo qual, ajuizada a execução em 

27/04/2009 (fl. 08v), não há falar em prescrição. Com esses fundamentos, 

REJEITO a exceção de pré-executividade, para determinar o 

prosseguimento da execução fiscal até a satisfação do crédito. INTIME-SE 

a exequente para dar prosseguimento ao feito executório, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito. INTIME-SE. CUMPRA-SE.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90439 Nr: 1819-65.2018.811.0096

 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
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 PARTE AUTORA: LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão lavrada à ref. 6, nos termos da 

Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono estes autos com 

a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via DJE, para que, no 

prazo legal, informe a este Juízo endereço completo da Parte Requerida 

para possibilitar o fiel cumprimento a decisão proferida à ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71175 Nr: 458-86.2013.811.0096

 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: VERIDIANA APARECIDA ASTRIZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRINHO FRANCISCO ASTRIZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO SAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:MT-5424B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 458-86.2013.811.0096 (Código: 71175)

Inventariante: Veridiana Aparecida Astrizi

Inventariado: Pedrinho Francisco Astrizi

Vistos.

Em que pese a inventariante tenha se manifestado às fls. 66/verso, 

verifico que nada fez para impulsionar os autos, vez que somente 

requereu o regular prosseguimento do feito na forma da lei, quando 

deveria ter se manifestado quanto ao petitório de fls. 40/41.

Assim sendo, considerando o petitório de fls. 40/41, DETERMINO a 

intimação da inventariante para, no prazo de 20 dias, se manifestar quanto 

aos requerimentos feitos pela Fazenda Pública Estadual.

No mesmo prazo, a fim de evitar nulidade futura, DEVERÁ a inventariante 

colacionar aos autos Certidão Negativa de Testamento, em nome do 

falecido, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados, devendo ser observada a orientação contida no 

Provimento n. 56, de 14 de julho de 2016 do Conselho Nacional de Justiça 

– CNJ.

 Ainda, determino que a inventariante apure o saldo bancário na conta do 

“de cujus”, conforme informado nas primeiras declarações.

Outrossim, considerando a petição de fls. 44, SOLICITE-SE à Receita 

Federal do Brasil informações do inventariado sobre possíveis pendência 

tributárias no âmbito daquele órgão – devendo para tanto, a Secretaria de 

Vara encaminhar os documentos que se fizerem necessários -.

Após, tudo cumprido, dê-se nova vistas dos autos à Fazenda Pública 

Estadual, nos termos do artigo 183, §1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 19 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70705 Nr: 959-74.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRINHO FRANCISCO ASTRIZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 959-74.2012.811.0096 (Código 70705)

Exequente: Município de Nova Santa Helena

 Executado: Pedrinho Francisco Astrizi

Vistos.

Defiro na íntegra o petitório de fls. 25/27.

Proceda-se a citação do Espólio na pessoa da Inventariante Veridiana 

Aparecida Astrizi, nos termos da decisão de fls. 14.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 19 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46288 Nr: 922-52.2009.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRINHO FRANCISCO ASTRIZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2009/33 (Código 46288)

Exequente : Município de Nova Santa Helena

 Executado: Pedrinho Francisco Astrissi

Vistos.

Defiro na íntegra o petitório de fls. 46/48.

Proceda-se a citação do Espólio na pessoa da Inventariante Veridiana 

Aparecida Astrizi, nos termos da decisão de fls. 34.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 19 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49327 Nr: 1267-50.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora, para manifestar-se acerca do petitório de ref. 67, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59206 Nr: 2148-90.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maura Farias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAYANE INACIO PARREIRA - 

OAB:20241/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual indefiro o 

pedido da tutela de urgência.Ademais, ante a necessidade de realização 

de perícia médica judicial nos autos, nomeio como médico perito o Dr. 

Marcelo Coutinho, CRM 4883-MT, para a realização da perícia médica que 

será no Hospital Municipal de Itiquira/MT, onde deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independente de termo 

de compromisso, sob a fé do seu grau, conforme preceitua o artigo 466 do 

CPC.Intimem-se as partes para apresentarem a esse juízo os quesitos 

para instruir a perícia médica no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43072 Nr: 475-33.2016.811.0027

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Aparecida Lemos Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAYANE INACIO PARREIRA - 

OAB:20241/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1.0 – DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS

 SONIA APARECIDA LEMO BATISTA, qualificada nos autos, ingressou com 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, requerendo abertura do prazo para 

apresentar apelação, tendo em vista que não foi intimado da sentença de 

ref. 19.

 De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos 

de declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição ou 

omissão. Assim, se depreende que o recurso aviado não se amolda a 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam sua 

oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou omissão 

de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. Por isso 

mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração para a 

rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com a 

solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a 

integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de 

omissão, de obscuridade ou de contradição (artigo 1.022, do CPC).

Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos.

 2.0 – DO RECURSO DE APELAÇÃO

O recurso de apelação fora interposto intempestivamente, conforme 

certidão de ref., tendo a decisão de ref. não recebido o recuso ante a 

intempestividade.

Todavia, o artigo 1.010, §3º, do CPC, dispõe, “Após as formalidades 

previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, 

independentemente de juízo de admissibilidade”.

Sendo assim, chamo o feito à ordem, e determino a intimação da apelada 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

Após, ao Egrégio Tribunal com anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39209 Nr: 1187-57.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Cristina Baraldi de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feito em ordem.

 Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos à primeira instância.

Cumpra-se.

Itiquira-MT, 24 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39415 Nr: 1283-72.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feito em ordem.

 Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos à primeira instância.

Cumpra-se.

Itiquira-MT, 24 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41441 Nr: 2141-06.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Neves da Maia, Alaide de Mennezes Mota Silva, 

Antônio Nunes Ourives Filho, ALMIRA FERREIRA SILVA CAVALCANTE, 

ANTONIO DOS SANTOS PALIANO, ANTONIO LUIZ DE SOUZA, Eunice 

Inácio Ourives, Gumercino de Souza, Gerlaine Venzel Rodrigues, 

CLAUDIA VENZEL RODRIGUES, DILMA ALVES DA SILVA, EUNIDES 

INACIO MENDES, FAGNER ROSA DE SOUZA, GILDETH MOREIRA DA 

SILVA, Luiz Antonio Cabral da Costa, Joel Carvalho dos Reis, JAIRO 

CARVALHO DOS REIS, JOSEVALDO CANAVERDE COSTA, LEINA 

FERNANDA ALVES DA SILVA, LUCILIA JACINTA VITORIA, Elisabete 

Cristina Zanatta Presotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliete Parreira dos Santos, Prefeitura 

Municipal de Itiquira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047, SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Feito em ordem.

 Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos à primeira instância.

Cumpra-se.

Itiquira-MT, 24 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42796 Nr: 362-79.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eufrázio Cabral da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANA TUNES PARREIRA - 

OAB:13397/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 Feito em ordem.

 Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos à primeira instância.

Cumpra-se.

Itiquira-MT, 24 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42834 Nr: 386-10.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valéria Venzel Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANA TUNES PARREIRA - 

OAB:13397/O, TONY KLEBER GONSALES - OAB:13526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

 Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos à primeira instância.

Cumpra-se.

Itiquira-MT, 24 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33592 Nr: 640-51.2014.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA INACIA DE ANICEZIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade interposta às 

fls.155-158, para corrigir o valor do crédito da execução de fls.144-146 

para no valor de R$ 5.597,75 (cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais 

e setenta e cinco centavos).Considerando que o valor do crédito é inferior 

a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que 

possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da 

Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste 

caso, proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no 

artigo 8º da referida resolução.Nos termos do artigo 11 da resolução nº 

CJF-RES-2017/000458 de 04 de outubro de 2017, intime-se as partes para 

manifestarem-se acerca do inteiro teor do ofício precatório expedido, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Após, decorrido o prazo sem manifestação, 

venham-me os autos para sua assinatura.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 38860 Nr: 1010-93.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DALSOLIO TRANSPORTADORA ME, 

ENEDINA ANA BOSSA, ADEMIR PAULO BOSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Intime-se o Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste 

nos autos e requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias, dando regular andamento no feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51569 Nr: 2428-95.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getúlio Baldoino da Silva 

Terra Júnior - OAB:MT 15193

 Vistos em correição.

Tendo em vista que não fora obedecida à ordem de apresentação das 

alegações finais estabelecida pelos artigos 402 e seguintes do Código de 

Processo Penal, eis que o assistente de acusação apresentou suas 

alegações após as alegações da defesa, a fim de se evitar futuras 

arguições de nulidade, intime-se a defesa do acusado, para que caso 

queira, complemente seus memoriais no prazo de 05 (cinco) dias.

Ciência ao Ministério Público e ao assistente de acusação.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55921 Nr: 632-35.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Jardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Intime-se a Requerente para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, dando regular andamento no feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56876 Nr: 1055-92.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIUSCIA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO ANDRÉ BOTH SILVEIRA, HOSPITAL 

MUNICIPAL OSNIR BORTOLINI, Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO 

- OAB:14310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Intime-se a Requerente para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, 

dando regular andamento no feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57329 Nr: 1262-91.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto Bortolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO SEVERINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Intime-se o Requerente para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, dando regular andamento no feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51151 Nr: 2205-45.2017.811.0027

 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: SATELITAL BRASIL COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleonilda Cruz Nunes Godinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO BATISTA - 

OAB:223258, Marcelo Naufel - OAB:227679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Intime-se o impetrante para que apresente Contrarrazões de Apelação no 

prazo legal.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59360 Nr: 2213-85.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO 

DE FREITAS - OAB:368494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Podendo a parte requerida desde já apresentar proposta de acordo, 

intimando logo em seguida a parte autora para que manifeste.Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da audiência 

de conciliação designada, bem como para que no prazo de 05 (cinco) dias 

pague a primeira parcela das taxas e custas processuais, trazendo 

sempre cópia dos comprovantes aos autos, sob pena de arquivamento 

dos presentes.INTIME-SE a requerida para que traga aos autos cópia do 

contrato de financiamento de compra do veículo SIENA ELX, 2009/2010, 

RENAVAM 00139980520, pactuado com o requerente Ari Souza da 

Silva.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33277 Nr: 406-69.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA INÁCIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 33277

Vistos em correição.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulada por Luzia 

Inácio de Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Em seguida, com relação ao crédito, considerando que o valor do crédito é 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 

10.259/2001), o que possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), a 

teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal, 

de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV 

- ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

conforme preceituado no artigo 8º da referida resolução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43249 Nr: 536-88.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOÃO RODRIGUES - 

OAB:15658

 Vistos em correição.

Trata-se de Pedido de Admissão de Assistente de Acusação formulado 

por Benedito Prates da Silva e Isolina Andrade da Silva, representante da 

vítima Jair Andrade da Silva, por intermédio de advogado constituído.

Em manifestação do representante do Ministério Público, este opinou pelo 

deferimento da habilitação dos requerentes como assistente de acusação.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que os representantes da vítima Jair 

Andrade da Silva, requer o deferimento do pedido de admissão como 

assistente de acusação nestes autos.

Com efeito, o assistente de acusação é a posição ocupada pelo ofendido 

ou seu representante legal, quando ingressa no feito, atuando, ao lado do 

Ministério Público.

 Nesse sentido preconiza o art. 268 do Código de Processo Penal:

“Art. 268. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como 

assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, 

na falta, qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31.

Logo, vejo que os requerentes podem atuar como assistente de acusação 

nos nesses autos.

Posto isso, ADMITO a habilitação de Benedito Prates da Silva e Isolina 

Andrade da Silva como assistente de acusação, nos autos desta ação 

penal, podendo realizar os atos contidos no art. 271 do CPP, e devendo os 

mesmos ser intimados todos os atos do processo.

Intime-se.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44397 Nr: 1048-71.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Boeso Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos em correição.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 03 de abril de 2019, às 

15h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira/MT, 29 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49858 Nr: 1487-48.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson Ruam da Silva Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM EPITÁCIO TEODORO 

DE CARVALHO - OAB:5759

 Vistos em correição.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 03 de abril de 2019, às 

16h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira/MT, 29 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45137 Nr: 1490-37.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noga Matos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a necessidade de realização de audiência de instrução e 

julgamento no feito, bem como a disponibilização de pauta para o dia 04 de 

dezembro de 2018 às 14hr30min, adianto a realização da audiência 

outrora marcada para a referida data.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

Itiquira-MT, 29 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59375 Nr: 2222-47.2018.811.0027

 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: LCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR BRANDÃO PRADO 

- OAB:24749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I - INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido pela requerente 

concernente separação de corpos e consequente afastamento do 

requerido do lar, bem como alimentos provisórios.II - Designe-se data para 

realização da audiência de conciliação, conforme pauta da Conciliadora 

Judicial desta Comarca.III. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência 

de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado 

deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas 

os dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do 

autor ou do requerido na audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar 

acompanhadas de advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) 

caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as 

normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47305 Nr: 2853-59.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a necessidade de realização de audiência de instrução e 

julgamento no feito, bem como a disponibilização de pauta para o dia 04 de 

dezembro de 2018 às 16hr30min, adianto a realização da audiência 

outrora marcada para a referida data.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 29 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43383 Nr: 593-09.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILDA DUTRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa, a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado constituído, para que manifeste 

e requeira o que entender de direito.

Após, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, inexistindo pedido de 

cumprimento de Sentença, certifique-se e remeta-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, nos termos do art. 5º do Provimento 

12/2017-CGJ.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES PRAZO: 5 

DIAS AUTOS N.º 974-30.2011.811.0047 ESPÉCIE: Ação de Rito Sumário 

(art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento 

Criminal Militar->PROCESSO MILITAR PARTE REQUERENTE: Jose Humberto 

do Nascimento PARTE REQUERIDA: Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A INTIMANDO(A, S): FAGNER DA SILVA BOTOF, 

OAB/MT 12.903 e RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI, OAB/MT 18.652, 

advogados da parte requerida. FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima 

qualificada, para efetuar o pagamento das custas processuais pendentes, 

no valor de R$ 413,40 e da taxa judiciária, no valor de R$ 137,76, no prazo 

de 5 dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena 

de protesto. Eu, Cláudia de Paula Souza Oliveira, digitei. Jauru - MT, 30 de 

outubro de 2018. SUZAMARA INÁCIO SOARES Gestora da CAA

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44861 Nr: 1393-40.2017.811.0047

 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: TFDS, AMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Pelo exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes (fls. 

92/93), para que produza seus jurídicos efeitos, consignando que as 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão, 

com fundamento no art. 200 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

JULGO o processo, com resolução de mérito, estribada no art. 487, inciso 

III, alínea “b”, do mesmo Diploma Processual. Em razão do acordo de 

vontade das partes, fica expressamente revogada a decisão que arbitrou 

os alimentos provisórios.Nos termos do disposto no art. 90, §2º, do CPC, 

as despesas processuais serão divididas igualmente entre as partes, no 

entanto, em decorrência da concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

fica a exigibilidade suspensa na forma do art. 98, §3º, do mesmo Codex. 

No mais, ante os serviços prestados pela douta causídica nomeada para o 

ajuizamento da demanda Dra. VERA LUCIA NOVAK, OAB/MT 10886, fixo 

honorários advocatícios no importe de 02 URH’s, considerando as 

diretrizes trazidas pelo art. 85 do CPC, devendo a Secretaria EXPEDIR a 

respectiva certidão.Cientifique-se o Ministério Público.Cumprido os 

expedientes retro, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e inexistindo 

pedido de cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, 

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, 29 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49517 Nr: 1722-18.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERICA DE AMORIM RIBEIRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laet Dias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON FREITAS DA 

COSTA - OAB:21490/O

 Visto.

Tendo em vista que a requerente estava sendo patrocinada pela 

Defensoria Pública da Comarca de Pontes e Lacerda, a qual informou que 

não possui atribuição para atuar nos feitos em trâmite nesta Comarca, e 

por inexistir, nesta, serviços de Defensoria Pública, NOMEIO o(a) 

advogado(a) Drº(a). AMANDA SCARANTE LOPES, inscrita na OAB/MT nº 

23258/O, para continuar patrocinando seus interesses.

INTIME-SE pessoalmente a defensora acima nomeada, para manifestar-se 

acerca da nomeação, sendo que, em caso de aceitação, deverá 

apresentar impugnação e acompanhar o processo até o deslinde, quando 

lhe será arbitrado honorários advocatícios, nos termos da Tabela de 

Honorários Advocatícios da OAB/MT.

 Apresentada a impugnação, ABRA-SE vista ao Ministério Público e, após, 

VOLTEM os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado 

do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 29 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44753 Nr: 1330-15.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699/O

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS proposta por 

EDILSON RODRIGUES DA SILVA, DAIANE DA SILVA RODRIGUES e 

MÔNICA DA SILVA RODRIGUES, representado por seu genitor, 

ADIMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA em face LUCILENA DE JESUS 

SILVA, todos qualificados nos autos.

 Em despacho inicial foi determinada a intimação da executada para 

pagamento do débito, todavia restou infrutífera a tentativa de intimação.

 Regularmente intimada a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção, manteve-se inerte.

 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, abandonando 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, 29 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46533 Nr: 2308-89.2017.811.0047

 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: MCRT, ARdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 5º, inciso LXVII, da 

Constituição Federal e no art. 528, § 3º do Código de Processo Civil, 

DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado/alimentante ADAILDO DONIZETE 

DE OLIVEIRA, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em regime fechado e 

separado dos presos comuns, ou até a quitação do débito alimentar 

devidamente atualizado. EXPEÇA-SE o respectivo MANDADO DE PRISÃO, 

instruindo-o com as peças necessárias, bem como com cópia desta 

decisão e do cálculo atualizado do débito. RECOLHIDO o valor devido ou 

encerrado o prazo, fica automaticamente REVOGADO o decreto prisional. 

A liberação deverá ser comunicada imediatamente a este 

Juízo.OBSERVE-SE que o executado deve ficar isolado dos detentos 

condenado e de alta periculosidade, considerando o caráter excepcional 

da medida coercitiva ora determinada.ADVIRTA-SE que o cumprimento da 

pena não eximirá o devedor do pagamento das prestações vencidas e 

vincendas no curso do processo.No mais, determino que se que se oficie 

o tabelionato de protesto de documentos e títulos para que seja protestado 

o débito alimentar exequendo.Determino a REMESSA dos presentes autos 

à contadoria judicial para a atualização do cálculo detalhado do débito 

alimentar, apartir do mês de MAIO de 2018, incluindo-se as parcelas 

vencidas no curso da ação até a data da elaboração do cálculo, antes que 

se expeça o mandado de prisão e ofício ao tabelionato. INTIME-SE a parte 

exequente, através de seu advogado, via DJE.Dê ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 29 de outubro de 

2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000080-27.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000080-27.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. 

Considerando o inteiro teor da Lei estadual n.º 10.656/2017, DETERMINO a 

intimação da parte exequente, via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, renuncie ao excedente do limite da requisição de pequeno valor – 

RPV e/ou requeira o que entender pertinente. Apresentada manifestação 

ou decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. INTIME-SE, via DJE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 30 de outubro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010046-89.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010046-89.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: RONALDO NOGUEIRA 

MACHADO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Considerando o teor da Lei estadual n.º 10.656/2017, DETERMINO a 

intimação da parte exequente, via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, renuncie ao excedente do limite da requisição de pequeno valor – 

RPV e/ou requeira o que entender pertinente. Apresentada manifestação 

ou decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. INTIME-SE, via DJE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 30 de outubro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000160-88.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000160-88.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Execução 

de Honorários advocatícios ajuizada em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO em que a parte exequente pretende o recebimento de créditos 

oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação para 

patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência 

de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, verifica-se 

que o presente feito teve regular processamento atendendo, assim, os 

ditames legais e resguardando integralmente os direitos de ambas as 

partes. A parte autora pleiteou o sequestro de valores via sistema 

Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito exequendo, tendo 

em vista que a parte executada não efetuou o pagamento no prazo legal. 

Vieram os autos conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois bem, é dos autos que 

mesmo após ser efetivamente cientificado, conforme determina o art. 535, 

§ 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o pagamento da obrigação de pequeno 

valor a parte executada quedou-se inerte. Ocorre que, muito embora a Lei 

n.º 13.105/2015 tenha trazido mudanças com relação ao pagamento de 

obrigações de pequeno valor (art. 535, § 3°, inciso II, do CPC), silenciou 

com relação ao fato do não pagamento dessas obrigações no prazo 

mencionado no artigo. Nesse ponto, mostra-se perfeitamente possível o 

sequestro de numerários, havendo inércia no atendimento da requisição 

judicial, ante a aplicação analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, 

que instituiu os Juizados Especiais Federais, já que traz norma condizente 

e harmônica como o CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que 

dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, 

perfeitamente aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 

1. °, também preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para 

liquidação da RPV e relativamente ao sequestro de numerários para 

efetivar a prestação jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também 

permanecer inerte, com é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva 

deste: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o 

trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à 

autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na 

hipótese do § 3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º 

Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila 

algumas jurisprudências acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. 

ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos 

pela Administração Pública das requisições de pequeno valor, podendo o 

Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, 

determinar o sequestro de numerário correspondente na conta do 

Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para a 

manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com 

destaques nossos) “ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. 

CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO 

REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo 

legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da 

Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se 

impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. 

"O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 

10.259/2001)" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial 

submetido ao rito dos recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do 

CPC/73.). 3. "Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela 

normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser 

determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, 

nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 

06/03/2012). Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - 

STJ; AgInt-RMS 50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega 

ter o juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta 

bancária para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido 

intimado para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, 

ainda, que teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para 

efetuar o pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio 

Município de Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido 

intimado para efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. 

Essa petição, inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, 

seis meses antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, 

a alegação do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir 

com a obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, 

por força do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de 

natureza alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu 

cumprimento. 4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via 

BACENJUD para pagamento de sentença contra a fazenda pública por 

atraso no pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 
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Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto ainda 

que, a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 5.553,44 

(cinco mil quinhentos cinquenta e três reais e quarenta e quatro 

centavos). A penhora será processada em conformidade com o art. 854 

do NCPC, assim como com o procedimento detalhado no art. 512, da 

CNGCJ/TJMT, atentando-se especialmente para os seguintes comandos: 

a) a partir deste momento, até o processamento completo da ordem de 

bloqueio de valores, os autos deverão permanecer em gabinete 

(CNGCJ/TJMT, § 2°, do art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais 

de uma conta, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha e, 

terão prioridade de tramitação, apontando a sua urgência e preferência na 

análise de eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), 

cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta 

Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda 

para a hipótese de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte 

executada, acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o 

art. 854, § 3°, inciso I e II, do CPC; rejeitada a manifestação ou não 

havendo, fato que deverá ser certificado nos autos, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem a necessidade de lavratura de termo, 

devendo ser providenciada a transferência do montante para a Conta 

Única dos Depósitos Judiciais (§ 5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro 

do valor for exitoso, OFICIE-SE imediatamente à Fazenda Pública Estadual, 

de maneira a recolher a RPV liquidada, neste caso, pelo juízo, a evitar 

qualquer possibilidade de pagamento em duplicidade e locupletamento 

ilícito. Por fim, certificado o decurso do prazo para que a parte executada 

se manifeste acerca da indisponibilidade levada a efeito ou não se 

obtendo êxito na medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito, 

requerendo o que entender pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 30 de outubro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-96.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO EUFRAZIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010106-96.2016.8.11.0047. REQUERENTE: JOSE AUGUSTO EUFRAZIO 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Primeiramente, se valores depositados 

nos autos (id. n.º 15311686) não estiverem vinculados ao presente feito, 

DETERMINO que a Secretaria empreenda as diligências pertinentes junto à 

Conta Única dos Depósitos Judiciais do Estado de Mato Grosso com a 

finalidade de providenciar a vinculação do referido numerário. Após, 

DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente (id. n.º 15364617). 

EXPEÇA-SE alvará de levantamento. Por fim, após o levantamento dos 

valores depositados, caso nada mais seja requerido pela parte exequente 

no prazo de 15 (quinze) dias, REMETAM-ME os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 30 de outubro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000182-49.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000182-49.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de 

Execução de Honorários advocatícios, ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, em que a parte exequente pretende o recebimento de 

créditos oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação 

para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a 

inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, 

verifica-se que o presente feito teve regular processamento atendendo, 

assim, os ditames legais e resguardando integralmente os direitos de 

ambas as partes. A parte autora pleiteou o sequestro de valores via 

sistema Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito 

exequendo, tendo em vista que a parte executada não efetuou o 

pagamento no prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois 

bem, é dos autos que mesmo após ser efetivamente cientificado, 

conforme determina o art. 535, § 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o 

pagamento da obrigação de pequeno valor a parte executada quedou-se 

inerte. Ocorre que, muito embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido 

mudanças com relação ao pagamento de obrigações de pequeno valor 

(art. 535, § 3°, inciso II, do CPC), silenciou com relação ao fato do não 

pagamento dessas obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse 

ponto, mostra-se perfeitamente possível o sequestro de numerários, 

havendo inércia no atendimento da requisição judicial, ante a aplicação 

analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, que instituiu os Juizados 

Especiais Federais, já que traz norma condizente e harmônica como o 

CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, 

após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no 

prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa 

Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de 

precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, perfeitamente 

aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também 

preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para liquidação da RPV 

e relativamente ao sequestro de numerários para efetivar a prestação 

jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também permanecer inerte, com 

é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se 

de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da 

decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 

3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 
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da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila algumas jurisprudências 

acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO 

DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 

BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de 

precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração Pública das 

requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da recusa no 

cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o sequestro de 

numerário correspondente na conta do Município, ainda que destinada ao 

recebimento de repasses para a manutenção da educação”. (TJMG; AI 

1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 

Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 

alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto ainda 

que, a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 7.475,22 

(sete mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos). A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do 

art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de 

tramitação, apontando a sua urgência e preferência na análise de 

eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte executada, 

acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso 

I e II, do CPC; rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá 

ser certificado nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem a necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a evitar qualquer 

possibilidade de pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, 

certificado o decurso do prazo para que a parte executada se manifeste 

acerca da indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na 

medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

30 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000179-94.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000179-94.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO JAURU, 26 de outubro 

de 2018. Visto. Trata-se de Execução de Honorários advocatícios, 

ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que a parte 

exequente pretende o recebimento de créditos oriundos de honorários 

arbitrados em decorrência de nomeação para patrocínio de interesses de 

pessoas hipossuficientes, ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 
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Comarca. Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito teve 

regular processamento atendendo, assim, os ditames legais e 

resguardando integralmente os direitos de ambas as partes. A parte 

autora pleiteou o sequestro de valores via sistema Bacenjud, com o intuito 

de que seja satisfeito o crédito exequendo, tendo em vista que a parte 

executada não efetuou o pagamento no prazo legal. Vieram os autos 

conclusos para deliberação quanto ao pedido de sequestro. É o sucinto 

relatório. Fundamento. Pois bem, é dos autos que mesmo após ser 

efetivamente cientificado, conforme determina o art. 535, § 3°, inciso II, do 

CPC, para efetuar o pagamento da obrigação de pequeno valor a parte 

executada quedou-se inerte. Ocorre que, muito embora a Lei n.º 

13.105/2015 tenha trazido mudanças com relação ao pagamento de 

obrigações de pequeno valor (art. 535, § 3°, inciso II, do CPC), silenciou 

com relação ao fato do não pagamento dessas obrigações no prazo 

mencionado no artigo. Nesse ponto, mostra-se perfeitamente possível o 

sequestro de numerários, havendo inércia no atendimento da requisição 

judicial, ante a aplicação analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, 

que instituiu os Juizados Especiais Federais, já que traz norma condizente 

e harmônica como o CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que 

dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, 

perfeitamente aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 

1. °, também preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para 

liquidação da RPV e relativamente ao sequestro de numerários para 

efetivar a prestação jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também 

permanecer inerte, com é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva 

deste: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o 

trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à 

autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na 

hipótese do § 3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º 

Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila 

algumas jurisprudências acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. 

ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos 

pela Administração Pública das requisições de pequeno valor, podendo o 

Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, 

determinar o sequestro de numerário correspondente na conta do 

Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para a 

manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com 

destaques nossos) “ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. 

CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO 

REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo 

legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da 

Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se 

impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. 

"O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 

10.259/2001)" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial 

submetido ao rito dos recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do 

CPC/73.). 3. "Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela 

normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser 

determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, 

nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 

06/03/2012). Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - 

STJ; AgInt-RMS 50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega 

ter o juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta 

bancária para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido 

intimado para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, 

ainda, que teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para 

efetuar o pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio 

Município de Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido 

intimado para efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. 

Essa petição, inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, 

seis meses antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, 

a alegação do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir 

com a obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, 

por força do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de 

natureza alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu 

cumprimento. 4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via 

BACENJUD para pagamento de sentença contra a fazenda pública por 

atraso no pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto ainda 

que, a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 7.475,22 

(sete mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos). A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do 

art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de 

tramitação, apontando a sua urgência e preferência na análise de 

eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 523 de 621



de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte executada, 

acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso 

I e II, do CPC; rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá 

ser certificado nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem a necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a evitar qualquer 

possibilidade de pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, 

certificado o decurso do prazo para que a parte executada se manifeste 

acerca da indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na 

medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

30 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000180-79.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO JAURU, 26 de outubro 

de 2018. Visto. Trata-se de Execução de Honorários advocatícios, 

ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que a parte 

exequente pretende o recebimento de créditos oriundos de honorários 

arbitrados em decorrência de nomeação para patrocínio de interesses de 

pessoas hipossuficientes, ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 

Comarca. Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito teve 

regular processamento atendendo, assim, os ditames legais e 

resguardando integralmente os direitos de ambas as partes. A parte 

autora pleiteou o sequestro de valores via sistema Bacenjud, com o intuito 

de que seja satisfeito o crédito exequendo, tendo em vista que a parte 

executada não efetuou o pagamento no prazo legal. Vieram os autos 

conclusos para deliberação quanto ao pedido de sequestro. É o sucinto 

relatório. Fundamento. Pois bem, é dos autos que mesmo após ser 

efetivamente cientificado, conforme determina o art. 535, § 3°, inciso II, do 

CPC, para efetuar o pagamento da obrigação de pequeno valor a parte 

executada quedou-se inerte. Ocorre que, muito embora a Lei n.º 

13.105/2015 tenha trazido mudanças com relação ao pagamento de 

obrigações de pequeno valor (art. 535, § 3°, inciso II, do CPC), silenciou 

com relação ao fato do não pagamento dessas obrigações no prazo 

mencionado no artigo. Nesse ponto, mostra-se perfeitamente possível o 

sequestro de numerários, havendo inércia no atendimento da requisição 

judicial, ante a aplicação analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, 

que instituiu os Juizados Especiais Federais, já que traz norma condizente 

e harmônica como o CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que 

dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, 

perfeitamente aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 

1. °, também preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para 

liquidação da RPV e relativamente ao sequestro de numerários para 

efetivar a prestação jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também 

permanecer inerte, com é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva 

deste: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o 

trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à 

autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na 

hipótese do § 3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º 

Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila 

algumas jurisprudências acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. 

ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos 

pela Administração Pública das requisições de pequeno valor, podendo o 

Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, 

determinar o sequestro de numerário correspondente na conta do 

Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para a 

manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com 

destaques nossos) “ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. 

CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO 

REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo 

legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da 

Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se 

impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. 

"O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 

10.259/2001)" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial 

submetido ao rito dos recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do 

CPC/73.). 3. "Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela 

normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser 

determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, 

nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 

06/03/2012). Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - 

STJ; AgInt-RMS 50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega 

ter o juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta 

bancária para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido 

intimado para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, 

ainda, que teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para 

efetuar o pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio 

Município de Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido 

intimado para efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. 

Essa petição, inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, 

seis meses antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, 

a alegação do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir 

com a obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, 

por força do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de 

natureza alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu 

cumprimento. 4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via 

BACENJUD para pagamento de sentença contra a fazenda pública por 

atraso no pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 
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Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto ainda 

que, a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 7.475,22 

(sete mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos). A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do 

art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de 

tramitação, apontando a sua urgência e preferência na análise de 

eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte executada, 

acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso 

I e II, do CPC; rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá 

ser certificado nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem a necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a evitar qualquer 

possibilidade de pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, 

certificado o decurso do prazo para que a parte executada se manifeste 

acerca da indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na 

medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

30 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000178-12.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de 

Execução de Honorários advocatícios, ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, em que a parte exequente pretende o recebimento de 

créditos oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação 

para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a 

inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, 

verifica-se que o presente feito teve regular processamento atendendo, 

assim, os ditames legais e resguardando integralmente os direitos de 

ambas as partes. A parte autora pleiteou o sequestro de valores via 

sistema Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito 

exequendo, tendo em vista que a parte executada não efetuou o 

pagamento no prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois 

bem, é dos autos que mesmo após ser efetivamente cientificado, 

conforme determina o art. 535, § 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o 

pagamento da obrigação de pequeno valor a parte executada quedou-se 

inerte. Ocorre que, muito embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido 

mudanças com relação ao pagamento de obrigações de pequeno valor 

(art. 535, § 3°, inciso II, do CPC), silenciou com relação ao fato do não 

pagamento dessas obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse 

ponto, mostra-se perfeitamente possível o sequestro de numerários, 

havendo inércia no atendimento da requisição judicial, ante a aplicação 

analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, que instituiu os Juizados 

Especiais Federais, já que traz norma condizente e harmônica como o 

CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, 

após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no 

prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa 

Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de 

precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, perfeitamente 

aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também 

preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para liquidação da RPV 

e relativamente ao sequestro de numerários para efetivar a prestação 

jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também permanecer inerte, com 

é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se 

de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da 

decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 

3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila algumas jurisprudências 

acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO 

DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 

BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de 

precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração Pública das 

requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da recusa no 

cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o sequestro de 

numerário correspondente na conta do Município, ainda que destinada ao 

recebimento de repasses para a manutenção da educação”. (TJMG; AI 

1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 
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1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 

Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 

alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto ainda 

que, a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 7.475,22 

(sete mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos). A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do 

art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de 

tramitação, apontando a sua urgência e preferência na análise de 

eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte executada, 

acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso 

I e II, do CPC; rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá 

ser certificado nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem a necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a evitar qualquer 

possibilidade de pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, 

certificado o decurso do prazo para que a parte executada se manifeste 

acerca da indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na 

medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

30 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000181-64.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de 

Execução de Honorários advocatícios, ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, em que a parte exequente pretende o recebimento de 

créditos oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação 

para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a 

inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, 

verifica-se que o presente feito teve regular processamento atendendo, 

assim, os ditames legais e resguardando integralmente os direitos de 

ambas as partes. A parte autora pleiteou o sequestro de valores via 

sistema Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito 

exequendo, tendo em vista que a parte executada não efetuou o 

pagamento no prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois 

bem, é dos autos que mesmo após ser efetivamente cientificado, 

conforme determina o art. 535, § 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o 

pagamento da obrigação de pequeno valor a parte executada quedou-se 

inerte. Ocorre que, muito embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido 

mudanças com relação ao pagamento de obrigações de pequeno valor 

(art. 535, § 3°, inciso II, do CPC), silenciou com relação ao fato do não 

pagamento dessas obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse 

ponto, mostra-se perfeitamente possível o sequestro de numerários, 

havendo inércia no atendimento da requisição judicial, ante a aplicação 

analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, que instituiu os Juizados 

Especiais Federais, já que traz norma condizente e harmônica como o 

CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, 

após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no 

prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa 

Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de 

precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz 
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determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, perfeitamente 

aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também 

preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para liquidação da RPV 

e relativamente ao sequestro de numerários para efetivar a prestação 

jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também permanecer inerte, com 

é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se 

de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da 

decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 

3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila algumas jurisprudências 

acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO 

DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 

BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de 

precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração Pública das 

requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da recusa no 

cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o sequestro de 

numerário correspondente na conta do Município, ainda que destinada ao 

recebimento de repasses para a manutenção da educação”. (TJMG; AI 

1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 

Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 

alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto ainda 

que, a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 4.832,87 

(quatro mil oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos). A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do 

art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de 

tramitação, apontando a sua urgência e preferência na análise de 

eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte executada, 

acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso 

I e II, do CPC; rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá 

ser certificado nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem a necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a evitar qualquer 

possibilidade de pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, 

certificado o decurso do prazo para que a parte executada se manifeste 

acerca da indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na 

medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

26 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010085-57.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010085-57.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de Execução 

de Honorários advocatícios, ajuizada em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, em que a parte exequente pretende o recebimento de créditos 

oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação para 

patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência 

de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, verifica-se 

que o presente feito teve regular processamento atendendo, assim, os 

ditames legais e resguardando integralmente os direitos de ambas as 

partes. A parte autora pleiteou o sequestro de valores via sistema 

Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito exequendo, tendo 

em vista que a parte executada não efetuou o pagamento no prazo legal. 

Vieram os autos conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois bem, é dos autos que 

mesmo após ser efetivamente cientificado, conforme determina o art. 535, 

§ 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o pagamento da obrigação de pequeno 

valor a parte executada quedou-se inerte. Ocorre que, muito embora a Lei 

n.º 13.105/2015 tenha trazido mudanças com relação ao pagamento de 

obrigações de pequeno valor (art. 535, § 3°, inciso II, do CPC), silenciou 

com relação ao fato do não pagamento dessas obrigações no prazo 

mencionado no artigo. Nesse ponto, mostra-se perfeitamente possível o 

sequestro de numerários, havendo inércia no atendimento da requisição 

judicial, ante a aplicação analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, 

que instituiu os Juizados Especiais Federais, já que traz norma condizente 

e harmônica como o CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que 

dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, 

perfeitamente aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 

1. °, também preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para 

liquidação da RPV e relativamente ao sequestro de numerários para 

efetivar a prestação jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também 

permanecer inerte, com é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva 

deste: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o 

trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à 

autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na 

hipótese do § 3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º 

Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila 

algumas jurisprudências acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. 

ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos 

pela Administração Pública das requisições de pequeno valor, podendo o 

Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, 

determinar o sequestro de numerário correspondente na conta do 

Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para a 

manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com 

destaques nossos) “ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. 

CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO 

REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo 

legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da 

Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se 

impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. 

"O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 

10.259/2001)" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial 

submetido ao rito dos recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do 

CPC/73.). 3. "Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela 

normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser 

determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, 

nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 

06/03/2012). Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - 

STJ; AgInt-RMS 50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega 

ter o juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta 

bancária para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido 

intimado para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, 

ainda, que teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para 

efetuar o pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio 

Município de Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido 

intimado para efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. 

Essa petição, inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, 

seis meses antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, 

a alegação do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir 

com a obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, 

por força do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de 

natureza alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu 

cumprimento. 4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via 

BACENJUD para pagamento de sentença contra a fazenda pública por 

atraso no pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto ainda 

que, a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 528 de 621



autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 7.509,47 

(sete mil quinhentos e nove reais e quarenta e sete centavos). A penhora 

será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como 

com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do art. 512); b) 

havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de tramitação, 

apontando a sua urgência e preferência na análise de eventuais 

desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à Secretaria a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 

valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, DETERMINO a intimação da parte executada, acerca da 

indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso I e II, do CPC; 

rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá ser certificado 

nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem a 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a evitar qualquer 

possibilidade de pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, 

certificado o decurso do prazo para que a parte executada se manifeste 

acerca da indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na 

medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

26 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000158-21.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000158-21.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de Execução 

de Honorários advocatícios, ajuizada em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, em que a parte exequente pretende o recebimento de créditos 

oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação para 

patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência 

de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, verifica-se 

que o presente feito teve regular processamento atendendo, assim, os 

ditames legais e resguardando integralmente os direitos de ambas as 

partes. A parte autora pleiteou o sequestro de valores via sistema 

Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito exequendo, tendo 

em vista que a parte executada não efetuou o pagamento no prazo legal. 

Vieram os autos conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois bem, é dos autos que 

mesmo após ser efetivamente cientificado, conforme determina o art. 535, 

§ 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o pagamento da obrigação de pequeno 

valor a parte executada quedou-se inerte. Ocorre que, muito embora a Lei 

n.º 13.105/2015 tenha trazido mudanças com relação ao pagamento de 

obrigações de pequeno valor (art. 535, § 3°, inciso II, do CPC), silenciou 

com relação ao fato do não pagamento dessas obrigações no prazo 

mencionado no artigo. Nesse ponto, mostra-se perfeitamente possível o 

sequestro de numerários, havendo inércia no atendimento da requisição 

judicial, ante a aplicação analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, 

que instituiu os Juizados Especiais Federais, já que traz norma condizente 

e harmônica como o CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que 

dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, 

perfeitamente aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 

1. °, também preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para 

liquidação da RPV e relativamente ao sequestro de numerários para 

efetivar a prestação jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também 

permanecer inerte, com é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva 

deste: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o 

trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à 

autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na 

hipótese do § 3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º 

Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila 

algumas jurisprudências acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. 

ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos 

pela Administração Pública das requisições de pequeno valor, podendo o 

Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, 

determinar o sequestro de numerário correspondente na conta do 

Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para a 

manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com 

destaques nossos) “ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. 

CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO 

REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo 

legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da 

Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se 

impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. 

"O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 

10.259/2001)" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial 

submetido ao rito dos recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do 

CPC/73.). 3. "Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela 

normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser 

determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, 

nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 

06/03/2012). Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - 

STJ; AgInt-RMS 50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega 

ter o juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta 

bancária para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido 

intimado para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, 

ainda, que teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para 

efetuar o pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio 

Município de Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido 

intimado para efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. 

Essa petição, inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, 

seis meses antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, 

a alegação do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir 

com a obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 529 de 621



por força do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de 

natureza alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu 

cumprimento. 4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via 

BACENJUD para pagamento de sentença contra a fazenda pública por 

atraso no pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto ainda 

que, a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 7.553,31 

(sete mil quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos). A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do 

art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de 

tramitação, apontando a sua urgência e preferência na análise de 

eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte executada, 

acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso 

I e II, do CPC; rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá 

ser certificado nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem a necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a evitar qualquer 

possibilidade de pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, 

certificado o decurso do prazo para que a parte executada se manifeste 

acerca da indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na 

medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

26 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000082-94.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de 

Execução de Honorários advocatícios, ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, em que a parte exequente pretende o recebimento de 

créditos oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação 

para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a 

inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, 

verifica-se que o presente feito teve regular processamento atendendo, 

assim, os ditames legais e resguardando integralmente os direitos de 

ambas as partes. A parte autora pleiteou o sequestro de valores via 

sistema Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito 

exequendo, tendo em vista que a parte executada não efetuou o 

pagamento no prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois 

bem, é dos autos que mesmo após ser efetivamente cientificado, 

conforme determina o art. 535, § 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o 

pagamento da obrigação de pequeno valor a parte executada quedou-se 

inerte. Ocorre que, muito embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido 

mudanças com relação ao pagamento de obrigações de pequeno valor 

(art. 535, § 3°, inciso II, do CPC), silenciou com relação ao fato do não 

pagamento dessas obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse 

ponto, mostra-se perfeitamente possível o sequestro de numerários, 

havendo inércia no atendimento da requisição judicial, ante a aplicação 

analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, que instituiu os Juizados 

Especiais Federais, já que traz norma condizente e harmônica como o 

CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, 

após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no 

prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa 

Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de 

precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, perfeitamente 

aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também 

preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para liquidação da RPV 

e relativamente ao sequestro de numerários para efetivar a prestação 

jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também permanecer inerte, com 

é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se 

de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da 

decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 

3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila algumas jurisprudências 

acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO 

DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 

BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de 

precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração Pública das 

requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da recusa no 

cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o sequestro de 

numerário correspondente na conta do Município, ainda que destinada ao 

recebimento de repasses para a manutenção da educação”. (TJMG; AI 

1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 
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04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 

Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 

alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto ainda 

que, a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 6.729,40 

(seis mil setecentos e vinte e nove reais e quarenta centavos). A penhora 

será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como 

com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do art. 512); b) 

havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de tramitação, 

apontando a sua urgência e preferência na análise de eventuais 

desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à Secretaria a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 

valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, DETERMINO a intimação da parte executada, acerca da 

indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso I e II, do CPC; 

rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá ser certificado 

nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem a 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso,pelo juízo, a evitar qualquer possibilidade de 

pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, certificado o 

decurso do prazo para que a parte executada se manifeste acerca da 

indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na medida 

deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

26 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000078-57.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de 

Execução de Honorários advocatícios, ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, em que a parte exequente pretende o recebimento de 

créditos oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação 

para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a 

inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, 

verifica-se que o presente feito teve regular processamento atendendo, 

assim, os ditames legais e resguardando integralmente os direitos de 

ambas as partes. A parte autora pleiteou o sequestro de valores via 

sistema Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito 

exequendo, tendo em vista que a parte executada não efetuou o 

pagamento no prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois 

bem, é dos autos que mesmo após ser efetivamente cientificado, 

conforme determina o art. 535, § 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o 

pagamento da obrigação de pequeno valor a parte executada quedou-se 

inerte. Ocorre que, muito embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido 
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mudanças com relação ao pagamento de obrigações de pequeno valor 

(art. 535, § 3°, inciso II, do CPC), silenciou com relação ao fato do não 

pagamento dessas obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse 

ponto, mostra-se perfeitamente possível o sequestro de numerários, 

havendo inércia no atendimento da requisição judicial, ante a aplicação 

analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, que instituiu os Juizados 

Especiais Federais, já que traz norma condizente e harmônica como o 

CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, 

após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no 

prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa 

Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de 

precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, perfeitamente 

aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também 

preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para liquidação da RPV 

e relativamente ao sequestro de numerários para efetivar a prestação 

jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também permanecer inerte, com 

é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se 

de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da 

decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 

3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila algumas jurisprudências 

acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO 

DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 

BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de 

precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração Pública das 

requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da recusa no 

cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o sequestro de 

numerário correspondente na conta do Município, ainda que destinada ao 

recebimento de repasses para a manutenção da educação”. (TJMG; AI 

1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 

Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 

alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto ainda 

que, a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 1.508,97 

(mil quinhentos e oito reais e noventa e sete centavos). A penhora será 

processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do art. 512); b) 

havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de tramitação, 

apontando a sua urgência e preferência na análise de eventuais 

desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à Secretaria a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 

valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, DETERMINO a intimação da parte executada, acerca da 

indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso I e II, do CPC; 

rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá ser certificado 

nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem a 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 
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liquidada, neste caso, pelo juízo, a evitar qualquer possibilidade de 

pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, certificado o 

decurso do prazo para que a parte executada se manifeste acerca da 

indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na medida 

deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

26 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000075-05.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000075-05.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de 

Execução de Honorários advocatícios, ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, em que a parte exequente pretende o recebimento de 

créditos oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação 

para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a 

inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, 

verifica-se que o presente feito teve regular processamento atendendo, 

assim, os ditames legais e resguardando integralmente os direitos de 

ambas as partes. A parte autora pleiteou o sequestro de valores via 

sistema Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito 

exequendo, tendo em vista que a parte executada não efetuou o 

pagamento no prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois 

bem, é dos autos que mesmo após ser efetivamente cientificado, 

conforme determina o art. 535, § 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o 

pagamento da obrigação de pequeno valor a parte executada quedou-se 

inerte. Ocorre que, muito embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido 

mudanças com relação ao pagamento de obrigações de pequeno valor 

(art. 535, § 3°, inciso II, do CPC), silenciou com relação ao fato do não 

pagamento dessas obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse 

ponto, mostra-se perfeitamente possível o sequestro de numerários, 

havendo inércia no atendimento da requisição judicial, ante a aplicação 

analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, que instituiu os Juizados 

Especiais Federais, já que traz norma condizente e harmônica como o 

CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, 

após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no 

prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa 

Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de 

precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, perfeitamente 

aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também 

preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para liquidação da RPV 

e relativamente ao sequestro de numerários para efetivar a prestação 

jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também permanecer inerte, com 

é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se 

de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da 

decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 

3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila algumas jurisprudências 

acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO 

DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 

BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de 

precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração Pública das 

requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da recusa no 

cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o sequestro de 

numerário correspondente na conta do Município, ainda que destinada ao 

recebimento de repasses para a manutenção da educação”. (TJMG; AI 

1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 

Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 

alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 
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o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto ainda 

que, a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 2.286,26 

(dois mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos). A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do 

art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de 

tramitação, apontando a sua urgência e preferência na análise de 

eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte executada, 

acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso 

I e II, do CPC; rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá 

ser certificado nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem a necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, pelo juízo, a evitar qualquer possibilidade de 

pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, certificado o 

decurso do prazo para que a parte executada se manifeste acerca da 

indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na medida 

deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

26 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000076-87.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de 

Execução de Honorários advocatícios, ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, em que a parte exequente pretende o recebimento de 

créditos oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação 

para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a 

inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, 

verifica-se que o presente feito teve regular processamento atendendo, 

assim, os ditames legais e resguardando integralmente os direitos de 

ambas as partes. A parte autora pleiteou o sequestro de valores via 

sistema Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito 

exequendo, tendo em vista que a parte executada não efetuou o 

pagamento no prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois 

bem, é dos autos que mesmo após ser efetivamente cientificado, 

conforme determina o art. 535, § 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o 

pagamento da obrigação de pequeno valor a parte executada quedou-se 

inerte. Ocorre que, muito embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido 

mudanças com relação ao pagamento de obrigações de pequeno valor 

(art. 535, § 3°, inciso II, do CPC), silenciou com relação ao fato do não 

pagamento dessas obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse 

ponto, mostra-se perfeitamente possível o sequestro de numerários, 

havendo inércia no atendimento da requisição judicial, ante a aplicação 

analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, que instituiu os Juizados 

Especiais Federais, já que traz norma condizente e harmônica como o 

CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, 

após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no 

prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa 

Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de 

precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, perfeitamente 

aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também 

preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para liquidação da RPV 

e relativamente ao sequestro de numerários para efetivar a prestação 

jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também permanecer inerte, com 

é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se 

de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da 

decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 

3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila algumas jurisprudências 

acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO 

DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 

BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de 

precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração Pública das 

requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da recusa no 

cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o sequestro de 

numerário correspondente na conta do Município, ainda que destinada ao 

recebimento de repasses para a manutenção da educação”. (TJMG; AI 

1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 
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PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 

Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 

alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto ainda 

que, a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 2.286,26 

(dois mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos). A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do 

art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de 

tramitação, apontando a sua urgência e preferência na análise de 

eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte executada, 

acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso 

I e II, do CPC; rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá 

ser certificado nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem a necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, pelo juízo, a evitar qualquer possibilidade de 

pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, certificado o 

decurso do prazo para que a parte executada se manifeste acerca da 

indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na medida 

deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

26 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000074-20.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de 

Execução de Honorários advocatícios, ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, em que a parte exequente pretende o recebimento de 

créditos oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação 

para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a 

inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, 

verifica-se que o presente feito teve regular processamento atendendo, 

assim, os ditames legais e resguardando integralmente os direitos de 

ambas as partes. A parte autora pleiteou o sequestro de valores via 

sistema Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito 

exequendo, tendo em vista que a parte executada não efetuou o 

pagamento no prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois 

bem, é dos autos que mesmo após ser efetivamente cientificado, 

conforme determina o art. 535, § 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o 

pagamento da obrigação de pequeno valor a parte executada quedou-se 

inerte. Ocorre que, muito embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido 

mudanças com relação ao pagamento de obrigações de pequeno valor 

(art. 535, § 3°, inciso II, do CPC), silenciou com relação ao fato do não 

pagamento dessas obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse 

ponto, mostra-se perfeitamente possível o sequestro de numerários, 

havendo inércia no atendimento da requisição judicial, ante a aplicação 

analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, que instituiu os Juizados 

Especiais Federais, já que traz norma condizente e harmônica como o 

CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, 

após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no 

prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa 

Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de 

precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, perfeitamente 

aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também 

preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para liquidação da RPV 

e relativamente ao sequestro de numerários para efetivar a prestação 

jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também permanecer inerte, com 

é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se 

de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da 

decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 

3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º Desatendida a 
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requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila algumas jurisprudências 

acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO 

DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 

BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de 

precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração Pública das 

requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da recusa no 

cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o sequestro de 

numerário correspondente na conta do Município, ainda que destinada ao 

recebimento de repasses para a manutenção da educação”. (TJMG; AI 

1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 

Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 

alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto ainda 

que, a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 2.236,50 

(dois mil duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos). A penhora 

será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como 

com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do art. 512); b) 

havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de tramitação, 

apontando a sua urgência e preferência na análise de eventuais 

desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à Secretaria a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 

valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, DETERMINO a intimação da parte executada, acerca da 

indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso I e II, do CPC; 

rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá ser certificado 

nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem a 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, pelo juízo, a evitar qualquer possibilidade de 

pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, certificado o 

decurso do prazo para que a parte executada se manifeste acerca da 

indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na medida 

deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

26 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000079-42.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de 

Execução de Honorários advocatícios, ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, em que a parte exequente pretende o recebimento de 

créditos oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação 

para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a 
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inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, 

verifica-se que o presente feito teve regular processamento atendendo, 

assim, os ditames legais e resguardando integralmente os direitos de 

ambas as partes. A parte autora pleiteou o sequestro de valores via 

sistema Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito 

exequendo, tendo em vista que a parte executada não efetuou o 

pagamento no prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois 

bem, é dos autos que mesmo após ser efetivamente cientificado, 

conforme determina o art. 535, § 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o 

pagamento da obrigação de pequeno valor a parte executada quedou-se 

inerte. Ocorre que, muito embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido 

mudanças com relação ao pagamento de obrigações de pequeno valor 

(art. 535, § 3°, inciso II, do CPC), silenciou com relação ao fato do não 

pagamento dessas obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse 

ponto, mostra-se perfeitamente possível o sequestro de numerários, 

havendo inércia no atendimento da requisição judicial, ante a aplicação 

analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, que instituiu os Juizados 

Especiais Federais, já que traz norma condizente e harmônica como o 

CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, 

após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no 

prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa 

Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de 

precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, perfeitamente 

aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também 

preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para liquidação da RPV 

e relativamente ao sequestro de numerários para efetivar a prestação 

jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também permanecer inerte, com 

é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se 

de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da 

decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 

3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila algumas jurisprudências 

acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO 

DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 

BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de 

precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração Pública das 

requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da recusa no 

cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o sequestro de 

numerário correspondente na conta do Município, ainda que destinada ao 

recebimento de repasses para a manutenção da educação”. (TJMG; AI 

1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 

Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 

alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto ainda 

que, a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 1.508,97 

(mil quinhentos e oito reais e noventa e sete centavos). A penhora será 

processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do art. 512); b) 

havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de tramitação, 

apontando a sua urgência e preferência na análise de eventuais 

desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à Secretaria a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 
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valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, DETERMINO a intimação da parte executada, acerca da 

indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso I e II, do CPC; 

rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá ser certificado 

nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem a 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, pelo juízo, a evitar qualquer possibilidade de 

pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, certificado o 

decurso do prazo para que a parte executada se manifeste acerca da 

indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na medida 

deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

26 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000073-35.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000073-35.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de 

Execução de Honorários advocatícios, ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, em que a parte exequente pretende o recebimento de 

créditos oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação 

para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a 

inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, 

verifica-se que o presente feito teve regular processamento atendendo, 

assim, os ditames legais e resguardando integralmente os direitos de 

ambas as partes. A parte autora pleiteou o sequestro de valores via 

sistema Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito 

exequendo, tendo em vista que a parte executada não efetuou o 

pagamento no prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois 

bem, é dos autos que mesmo após ser efetivamente cientificado, 

conforme determina o art. 535, § 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o 

pagamento da obrigação de pequeno valor a parte executada quedou-se 

inerte. Ocorre que, muito embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido 

mudanças com relação ao pagamento de obrigações de pequeno valor 

(art. 535, § 3°, inciso II, do CPC), silenciou com relação ao fato do não 

pagamento dessas obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse 

ponto, mostra-se perfeitamente possível o sequestro de numerários, 

havendo inércia no atendimento da requisição judicial, ante a aplicação 

analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, que instituiu os Juizados 

Especiais Federais, já que traz norma condizente e harmônica como o 

CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, 

após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no 

prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa 

Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de 

precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, perfeitamente 

aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também 

preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para liquidação da RPV 

e relativamente ao sequestro de numerários para efetivar a prestação 

jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também permanecer inerte, com 

é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se 

de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da 

decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 

3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila algumas jurisprudências 

acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO 

DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 

BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de 

precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração Pública das 

requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da recusa no 

cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o sequestro de 

numerário correspondente na conta do Município, ainda que destinada ao 

recebimento de repasses para a manutenção da educação”. (TJMG; AI 

1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 

Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 

alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 
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Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto ainda 

que, a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 2.370,81 

(dois mil trezentos e setenta reais e oitenta e um centavos). A penhora 

será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como 

com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do art. 512); b) 

havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de tramitação, 

apontando a sua urgência e preferência na análise de eventuais 

desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à Secretaria a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 

valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, DETERMINO a intimação da parte executada, acerca da 

indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso I e II, do CPC; 

rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá ser certificado 

nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem a 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, pelo juízo, a evitar qualquer possibilidade de 

pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, certificado o 

decurso do prazo para que a parte executada se manifeste acerca da 

indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na medida 

deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

26 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000070-80.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de 

Execução de Honorários advocatícios, ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, em que a parte exequente pretende o recebimento de 

créditos oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação 

para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a 

inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, 

verifica-se que o presente feito teve regular processamento atendendo, 

assim, os ditames legais e resguardando integralmente os direitos de 

ambas as partes. A parte autora pleiteou o sequestro de valores via 

sistema Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito 

exequendo, tendo em vista que a parte executada não efetuou o 

pagamento no prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois 

bem, é dos autos que mesmo após ser efetivamente cientificado, 

conforme determina o art. 535, § 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o 

pagamento da obrigação de pequeno valor a parte executada quedou-se 

inerte. Ocorre que, muito embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido 

mudanças com relação ao pagamento de obrigações de pequeno valor 

(art. 535, § 3°, inciso II, do CPC), silenciou com relação ao fato do não 

pagamento dessas obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse 

ponto, mostra-se perfeitamente possível o sequestro de numerários, 

havendo inércia no atendimento da requisição judicial, ante a aplicação 

analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, que instituiu os Juizados 

Especiais Federais, já que traz norma condizente e harmônica como o 

CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, 

após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no 

prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa 

Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de 

precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, perfeitamente 

aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também 

preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para liquidação da RPV 

e relativamente ao sequestro de numerários para efetivar a prestação 

jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também permanecer inerte, com 

é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se 

de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da 

decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 

3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila algumas jurisprudências 

acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO 

DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 

BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de 

precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração Pública das 

requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da recusa no 

cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o sequestro de 

numerário correspondente na conta do Município, ainda que destinada ao 

recebimento de repasses para a manutenção da educação”. (TJMG; AI 

1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 
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02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 

Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 

alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto ainda 

que, a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 4.783,02 

(quatro mil setecentos e oitenta e três reais e dois centavos). A penhora 

será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como 

com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do art. 512); b) 

havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de tramitação, 

apontando a sua urgência e preferência na análise de eventuais 

desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à Secretaria a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 

valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, DETERMINO a intimação da parte executada, acerca da 

indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso I e II, do CPC, 

rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá ser certificado 

nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem a 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, pelo juízo, a evitar qualquer possibilidade de 

pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, certificado o 

decurso do prazo para que a parte executada se manifeste acerca da 

indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na medida 

deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

26 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000168-65.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de Execução 

de Honorários advocatícios, ajuizada em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, em que a parte exequente pretende o recebimento de créditos 

oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação para 

patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência 

de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, verifica-se 

que o presente feito teve regular processamento atendendo, assim, os 

ditames legais e resguardando integralmente os direitos de ambas as 

partes. A parte autora pleiteou o sequestro de valores via sistema 

Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito exequendo, tendo 

em vista que a parte executada não efetuou o pagamento no prazo legal. 

Vieram os autos conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois bem, é dos autos que 

mesmo após ser efetivamente cientificado, conforme determina o art. 535, 

§ 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o pagamento da obrigação de pequeno 

valor a parte executada quedou-se inerte. Ocorre que, muito embora a Lei 

n.º 13.105/2015 tenha trazido mudanças com relação ao pagamento de 

obrigações de pequeno valor (art. 535, § 3°, inciso II, do CPC), silenciou 

com relação ao fato do não pagamento dessas obrigações no prazo 

mencionado no artigo. Nesse ponto, mostra-se perfeitamente possível o 

sequestro de numerários, havendo inércia no atendimento da requisição 

judicial, ante a aplicação analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, 

que instituiu os Juizados Especiais Federais, já que traz norma condizente 

e harmônica como o CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 540 de 621



dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, 

perfeitamente aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 

1. °, também preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para 

liquidação da RPV e relativamente ao sequestro de numerários para 

efetivar a prestação jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também 

permanecer inerte, com é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva 

deste: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o 

trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à 

autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na 

hipótese do § 3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º 

Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila 

algumas jurisprudências acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. 

ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos 

pela Administração Pública das requisições de pequeno valor, podendo o 

Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, 

determinar o sequestro de numerário correspondente na conta do 

Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para a 

manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com 

destaques nossos) “ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. 

CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO 

REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo 

legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da 

Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se 

impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. 

"O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 

10.259/2001)" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial 

submetido ao rito dos recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do 

CPC/73.). 3. "Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela 

normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser 

determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, 

nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 

06/03/2012). Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - 

STJ; AgInt-RMS 50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega 

ter o juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta 

bancária para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido 

intimado para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, 

ainda, que teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para 

efetuar o pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio 

Município de Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido 

intimado para efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. 

Essa petição, inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, 

seis meses antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, 

a alegação do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir 

com a obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, 

por força do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de 

natureza alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu 

cumprimento. 4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via 

BACENJUD para pagamento de sentença contra a fazenda pública por 

atraso no pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto ainda 

que, a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 4.546,13 

(quatro mil quinhentos e quarenta e seis reais e treze centavos). A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do 

art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de 

tramitação, apontando a sua urgência e preferência na análise de 

eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte executada, 

acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso 

I e II, do CPC; rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá 

ser certificado nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem a necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, pelo juízo, a evitar qualquer possibilidade de 

pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, certificado o 

decurso do prazo para que a parte executada se manifeste acerca da 

indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na medida 

deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

26 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010045-07.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010045-07.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de Execução 

de Honorários advocatícios, ajuizada em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, em que a parte exequente pretende o recebimento de créditos 

oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação para 

patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência 

de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, verifica-se 

que o presente feito teve regular processamento atendendo, assim, os 

ditames legais e resguardando integralmente os direitos de ambas as 

partes. A parte autora pleiteou o sequestro de valores via sistema 

Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito exequendo, tendo 

em vista que a parte executada não efetuou o pagamento no prazo legal. 

Vieram os autos conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois bem, é dos autos que 

mesmo após ser efetivamente cientificado, conforme determina o art. 535, 

§ 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o pagamento da obrigação de pequeno 

valor a parte executada quedou-se inerte. Ocorre que, muito embora a Lei 

n.º 13.105/2015 tenha trazido mudanças com relação ao pagamento de 

obrigações de pequeno valor (art. 535, § 3°, inciso II, do CPC), silenciou 

com relação ao fato do não pagamento dessas obrigações no prazo 

mencionado no artigo. Nesse ponto, mostra-se perfeitamente possível o 

sequestro de numerários, havendo inércia no atendimento da requisição 

judicial, ante a aplicação analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, 

que instituiu os Juizados Especiais Federais, já que traz norma condizente 

e harmônica como o CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que 

dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, 

perfeitamente aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 

1. °, também preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para 

liquidação da RPV e relativamente ao sequestro de numerários para 

efetivar a prestação jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também 

permanecer inerte, com é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva 

deste: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o 

trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à 

autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na 

hipótese do § 3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º 

Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila 

algumas jurisprudências acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. 

ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos 

pela Administração Pública das requisições de pequeno valor, podendo o 

Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, 

determinar o sequestro de numerário correspondente na conta do 

Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para a 

manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com 

destaques nossos) “ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. 

CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO 

REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo 

legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da 

Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se 

impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. 

"O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 

10.259/2001)" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial 

submetido ao rito dos recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do 

CPC/73.). 3. "Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela 

normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser 

determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, 

nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 

06/03/2012). Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - 

STJ; AgInt-RMS 50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega 

ter o juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta 

bancária para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido 

intimado para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, 

ainda, que teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para 

efetuar o pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio 

Município de Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido 

intimado para efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. 

Essa petição, inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, 

seis meses antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, 

a alegação do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir 

com a obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, 

por força do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de 

natureza alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu 

cumprimento. 4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via 

BACENJUD para pagamento de sentença contra a fazenda pública por 

atraso no pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto ainda 

que, a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 
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BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 5.874,13 

(cinco mil oitocentos e setenta e quatro reais e treze centavos). A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do 

art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de 

tramitação, apontando a sua urgência e preferência na análise de 

eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte executada, 

acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso 

I e II, do CPC; rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá 

ser certificado nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem a necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, pelo juízo, a evitar qualquer possibilidade de 

pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, certificado o 

decurso do prazo para que a parte executada se manifeste acerca da 

indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na medida 

deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

26 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010048-59.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de Execução 

de Honorários advocatícios, ajuizada em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, em que a parte exequente pretende o recebimento de créditos 

oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação para 

patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência 

de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, verifica-se 

que o presente feito teve regular processamento atendendo, assim, os 

ditames legais e resguardando integralmente os direitos de ambas as 

partes. A parte autora pleiteou o sequestro de valores via sistema 

Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito exequendo, tendo 

em vista que a parte executada não efetuou o pagamento no prazo legal. 

Vieram os autos conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois bem, é dos autos que 

mesmo após ser efetivamente cientificado, conforme determina o art. 535, 

§ 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o pagamento da obrigação de pequeno 

valor a parte executada quedou-se inerte. Ocorre que, muito embora a Lei 

n.º 13.105/2015 tenha trazido mudanças com relação ao pagamento de 

obrigações de pequeno valor (art. 535, § 3°, inciso II, do CPC), silenciou 

com relação ao fato do não pagamento dessas obrigações no prazo 

mencionado no artigo. Nesse ponto, mostra-se perfeitamente possível o 

sequestro de numerários, havendo inércia no atendimento da requisição 

judicial, ante a aplicação analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, 

que instituiu os Juizados Especiais Federais, já que traz norma condizente 

e harmônica como o CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que 

dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, 

perfeitamente aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 

1. °, também preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para 

liquidação da RPV e relativamente ao sequestro de numerários para 

efetivar a prestação jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também 

permanecer inerte, com é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva 

deste: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o 

trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à 

autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na 

hipótese do § 3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º 

Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila 

algumas jurisprudências acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. 

ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos 

pela Administração Pública das requisições de pequeno valor, podendo o 

Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, 

determinar o sequestro de numerário correspondente na conta do 

Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para a 

manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com 

destaques nossos) “ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. 

CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO 

REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo 

legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da 

Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se 

impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. 

"O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 

10.259/2001)" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial 

submetido ao rito dos recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do 

CPC/73.). 3. "Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela 

normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser 

determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, 

nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 

06/03/2012). Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - 

STJ; AgInt-RMS 50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega 

ter o juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta 

bancária para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido 

intimado para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, 

ainda, que teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para 

efetuar o pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio 

Município de Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido 

intimado para efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. 

Essa petição, inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, 

seis meses antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, 

a alegação do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir 
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com a obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, 

por força do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de 

natureza alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu 

cumprimento. 4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via 

BACENJUD para pagamento de sentença contra a fazenda pública por 

atraso no pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto ainda 

que, a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 3.820,23 

(três mil oitocentos e vinte reais e vinte e três centavos). A penhora será 

processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do art. 512); b) 

havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de tramitação, 

apontando a sua urgência e preferência na análise de eventuais 

desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à Secretaria a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 

valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, DETERMINO a intimação da parte executada, acerca da 

indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso I e II, do CPC; 

rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá ser certificado 

nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem a 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, pelo juízo, a evitar qualquer possibilidade de 

pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, certificado o 

decurso do prazo para que a parte executada se manifeste acerca da 

indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na medida 

deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

26 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010052-96.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO JAURU, 26 de outubro de 

2018. Visto. Trata-se de Execução de Honorários advocatícios, ajuizada 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que a parte exequente 

pretende o recebimento de créditos oriundos de honorários arbitrados em 

decorrência de nomeação para patrocínio de interesses de pessoas 

hipossuficientes, ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 

Comarca. Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito teve 

regular processamento atendendo, assim, os ditames legais e 

resguardando integralmente os direitos de ambas as partes. A parte 

autora pleiteou o sequestro de valores via sistema Bacenjud, com o intuito 

de que seja satisfeito o crédito exequendo, tendo em vista que a parte 

executada não efetuou o pagamento no prazo legal. Vieram os autos 

conclusos para deliberação quanto ao pedido de sequestro. É o sucinto 

relatório. Fundamento. Pois bem, é dos autos que mesmo após ser 

efetivamente cientificado, conforme determina o art. 535, § 3°, inciso II, do 

CPC, para efetuar o pagamento da obrigação de pequeno valor a parte 

executada quedou-se inerte. Ocorre que, muito embora a Lei n.º 

13.105/2015 tenha trazido mudanças com relação ao pagamento de 

obrigações de pequeno valor (art. 535, § 3°, inciso II, do CPC), silenciou 

com relação ao fato do não pagamento dessas obrigações no prazo 

mencionado no artigo. Nesse ponto, mostra-se perfeitamente possível o 

sequestro de numerários, havendo inércia no atendimento da requisição 

judicial, ante a aplicação analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, 

que instituiu os Juizados Especiais Federais, já que traz norma condizente 

e harmônica como o CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que 

dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, 

perfeitamente aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 

1. °, também preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para 

liquidação da RPV e relativamente ao sequestro de numerários para 

efetivar a prestação jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também 

permanecer inerte, com é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva 

deste: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o 

trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à 

autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na 

hipótese do § 3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º 

Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila 

algumas jurisprudências acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. 

ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos 

pela Administração Pública das requisições de pequeno valor, podendo o 
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Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, 

determinar o sequestro de numerário correspondente na conta do 

Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para a 

manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com 

destaques nossos) “ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. 

CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO 

REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo 

legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da 

Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se 

impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. 

"O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 

10.259/2001)" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial 

submetido ao rito dos recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do 

CPC/73.). 3. "Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela 

normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser 

determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, 

nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 

06/03/2012). Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - 

STJ; AgInt-RMS 50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega 

ter o juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta 

bancária para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido 

intimado para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, 

ainda, que teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para 

efetuar o pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio 

Município de Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido 

intimado para efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. 

Essa petição, inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, 

seis meses antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, 

a alegação do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir 

com a obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, 

por força do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de 

natureza alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu 

cumprimento. 4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via 

BACENJUD para pagamento de sentença contra a fazenda pública por 

atraso no pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto ainda 

que, a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 3.820,23 

(três mil oitocentos e vinte reais e vinte e três centavos). A penhora será 

processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do art. 512); b) 

havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de tramitação, 

apontando a sua urgência e preferência na análise de eventuais 

desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à Secretaria a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 

valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, DETERMINO a intimação da parte executada, acerca da 

indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso I e II, do CPC; 

rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá ser certificado 

nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem a 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, pelo juízo, a evitar qualquer possibilidade de 

pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, certificado o 

decurso do prazo para que a parte executada se manifeste acerca da 

indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na medida 

deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

26 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010044-22.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de Execução 

de Honorários advocatícios, ajuizada em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, em que a parte exequente pretende o recebimento de créditos 

oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação para 

patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência 

de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, verifica-se 

que o presente feito teve regular processamento atendendo, assim, os 

ditames legais e resguardando integralmente os direitos de ambas as 

partes. A parte autora pleiteou o sequestro de valores via sistema 

Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito exequendo, tendo 
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em vista que a parte executada não efetuou o pagamento no prazo legal. 

Vieram os autos conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois bem, é dos autos que 

mesmo após ser efetivamente cientificado, conforme determina o art. 535, 

§ 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o pagamento da obrigação de pequeno 

valor a parte executada quedou-se inerte. Ocorre que, muito embora a Lei 

n.º 13.105/2015 tenha trazido mudanças com relação ao pagamento de 

obrigações de pequeno valor (art. 535, § 3°, inciso II, do CPC), silenciou 

com relação ao fato do não pagamento dessas obrigações no prazo 

mencionado no artigo. Nesse ponto, mostra-se perfeitamente possível o 

sequestro de numerários, havendo inércia no atendimento da requisição 

judicial, ante a aplicação analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, 

que instituiu os Juizados Especiais Federais, já que traz norma condizente 

e harmônica como o CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que 

dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, 

perfeitamente aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 

1. °, também preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para 

liquidação da RPV e relativamente ao sequestro de numerários para 

efetivar a prestação jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também 

permanecer inerte, com é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva 

deste: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o 

trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à 

autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na 

hipótese do § 3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º 

Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila 

algumas jurisprudências acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. 

ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos 

pela Administração Pública das requisições de pequeno valor, podendo o 

Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, 

determinar o sequestro de numerário correspondente na conta do 

Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para a 

manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com 

destaques nossos) “ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. 

CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO 

REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo 

legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da 

Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se 

impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. 

"O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 

10.259/2001)" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial 

submetido ao rito dos recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do 

CPC/73.). 3. "Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela 

normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser 

determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, 

nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 

06/03/2012). Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - 

STJ; AgInt-RMS 50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega 

ter o juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta 

bancária para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido 

intimado para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, 

ainda, que teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para 

efetuar o pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio 

Município de Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido 

intimado para efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. 

Essa petição, inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, 

seis meses antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, 

a alegação do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir 

com a obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, 

por força do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de 

natureza alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu 

cumprimento. 4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via 

BACENJUD para pagamento de sentença contra a fazenda pública por 

atraso no pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto ainda 

que, a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 4.443,77 

(quatro mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e sete 

centavos). A penhora será processada em conformidade com o art. 854 

do NCPC, assim como com o procedimento detalhado no art. 512, da 

CNGCJ/TJMT, atentando-se especialmente para os seguintes comandos: 

a) a partir deste momento, até o processamento completo da ordem de 

bloqueio de valores, os autos deverão permanecer em gabinete 

(CNGCJ/TJMT, § 2°, do art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais 

de uma conta, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha e, 

terão prioridade de tramitação, apontando a sua urgência e preferência na 

análise de eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), 

cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta 

Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda 

para a hipótese de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte 

executada, acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o 
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art. 854, § 3°, inciso I e II, do CPC; rejeitada a manifestação ou não 

havendo, fato que deverá ser certificado nos autos, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem a necessidade de lavratura de termo, 

devendo ser providenciada a transferência do montante para a Conta 

Única dos Depósitos Judiciais (§ 5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro 

do valor for exitoso, OFICIE-SE imediatamente à Fazenda Pública Estadual, 

de maneira a recolher a RPV liquidada, neste caso, pelo juízo, a evitar 

qualquer possibilidade de pagamento em duplicidade e locupletamento 

ilícito. Por fim, certificado o decurso do prazo para que a parte executada 

se manifeste acerca da indisponibilidade levada a efeito ou não se 

obtendo êxito na medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito, 

requerendo o que entender pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 26 de outubro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010049-44.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de Execução 

de Honorários advocatícios, ajuizada em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, em que a parte exequente pretende o recebimento de créditos 

oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação para 

patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência 

de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, verifica-se 

que o presente feito teve regular processamento atendendo, assim, os 

ditames legais e resguardando integralmente os direitos de ambas as 

partes. A parte autora pleiteou o sequestro de valores via sistema 

Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito exequendo, tendo 

em vista que a parte executada não efetuou o pagamento no prazo legal. 

Vieram os autos conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois bem, é dos autos que 

mesmo após ser efetivamente cientificado, conforme determina o art. 535, 

§ 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o pagamento da obrigação de pequeno 

valor a parte executada quedou-se inerte. Ocorre que, muito embora a Lei 

n.º 13.105/2015 tenha trazido mudanças com relação ao pagamento de 

obrigações de pequeno valor (art. 535, § 3°, inciso II, do CPC), silenciou 

com relação ao fato do não pagamento dessas obrigações no prazo 

mencionado no artigo. Nesse ponto, mostra-se perfeitamente possível o 

sequestro de numerários, havendo inércia no atendimento da requisição 

judicial, ante a aplicação analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, 

que instituiu os Juizados Especiais Federais, já que traz norma condizente 

e harmônica como o CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que 

dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, 

perfeitamente aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 

1. °, também preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para 

liquidação da RPV e relativamente ao sequestro de numerários para 

efetivar a prestação jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também 

permanecer inerte, com é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva 

deste: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o 

trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à 

autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na 

hipótese do § 3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º 

Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila 

algumas jurisprudências acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. 

ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos 

pela Administração Pública das requisições de pequeno valor, podendo o 

Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, 

determinar o sequestro de numerário correspondente na conta do 

Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para a 

manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com 

destaques nossos) “ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. 

CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO 

REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo 

legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da 

Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se 

impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. 

"O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 

10.259/2001)" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial 

submetido ao rito dos recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do 

CPC/73.). 3. "Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela 

normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser 

determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, 

nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 

06/03/2012). Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - 

STJ; AgInt-RMS 50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega 

ter o juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta 

bancária para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido 

intimado para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, 

ainda, que teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para 

efetuar o pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio 

Município de Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido 

intimado para efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. 

Essa petição, inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, 

seis meses antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, 

a alegação do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir 

com a obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, 

por força do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de 

natureza alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu 

cumprimento. 4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via 

BACENJUD para pagamento de sentença contra a fazenda pública por 

atraso no pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 
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paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto ainda 

que, a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 4.180,33 

(quatro mil cento e oitenta reais e trinta e três centavos). A penhora será 

processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do art. 512); b) 

havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de tramitação, 

apontando a sua urgência e preferência na análise de eventuais 

desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à Secretaria a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 

valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, DETERMINO a intimação da parte executada, acerca da 

indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso I e II, do CPC; 

rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá ser certificado 

nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem a 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, pelo juízo, a evitar qualquer possibilidade de 

pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, certificado o 

decurso do prazo para que a parte executada se manifeste acerca da 

indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na medida 

deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

26 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010088-12.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de Execução 

de Honorários advocatícios, ajuizada em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, em que a parte exequente pretende o recebimento de créditos 

oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação para 

patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência 

de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, verifica-se 

que o presente feito teve regular processamento atendendo, assim, os 

ditames legais e resguardando integralmente os direitos de ambas as 

partes. A parte autora pleiteou o sequestro de valores via sistema 

Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito exequendo, tendo 

em vista que a parte executada não efetuou o pagamento no prazo legal. 

Vieram os autos conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois bem, é dos autos que 

mesmo após ser efetivamente cientificado, conforme determina o art. 535, 

§ 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o pagamento da obrigação de pequeno 

valor a parte executada quedou-se inerte. Ocorre que, muito embora a Lei 

n.º 13.105/2015 tenha trazido mudanças com relação ao pagamento de 

obrigações de pequeno valor (art. 535, § 3°, inciso II, do CPC), silenciou 

com relação ao fato do não pagamento dessas obrigações no prazo 

mencionado no artigo. Nesse ponto, mostra-se perfeitamente possível o 

sequestro de numerários, havendo inércia no atendimento da requisição 

judicial, ante a aplicação analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, 

que instituiu os Juizados Especiais Federais, já que traz norma condizente 

e harmônica como o CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que 

dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, 

perfeitamente aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 

1. °, também preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para 

liquidação da RPV e relativamente ao sequestro de numerários para 

efetivar a prestação jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também 

permanecer inerte, com é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva 

deste: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o 

trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à 

autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na 

hipótese do § 3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º 

Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila 

algumas jurisprudências acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. 

ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos 

pela Administração Pública das requisições de pequeno valor, podendo o 

Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, 

determinar o sequestro de numerário correspondente na conta do 

Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para a 

manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com 

destaques nossos) “ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. 

CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO 

REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo 

legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da 

Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se 

impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. 

"O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 

10.259/2001)" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial 

submetido ao rito dos recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do 

CPC/73.). 3. "Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela 

normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser 
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determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, 

nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 

06/03/2012). Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - 

STJ; AgInt-RMS 50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega 

ter o juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta 

bancária para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido 

intimado para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, 

ainda, que teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para 

efetuar o pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio 

Município de Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido 

intimado para efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. 

Essa petição, inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, 

seis meses antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, 

a alegação do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir 

com a obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, 

por força do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de 

natureza alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu 

cumprimento. 4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via 

BACENJUD para pagamento de sentença contra a fazenda pública por 

atraso no pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto ainda 

que, a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 6.732,44 

(seis mil setecentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos). A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do 

art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de 

tramitação, apontando a sua urgência e preferência na análise de 

eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte executada, 

acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso 

I e II, do CPC; rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá 

ser certificado nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem a necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, pelo juízo, a evitar qualquer possibilidade de 

pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, certificado o 

decurso do prazo para que a parte executada se manifeste acerca da 

indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na medida 

deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

26 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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Processo Número: 8010091-64.2015.8.11.0047
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ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010091-64.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de Execução 

de Honorários advocatícios, ajuizada em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, em que a parte exequente pretende o recebimento de créditos 

oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação para 

patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência 

de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, verifica-se 

que o presente feito teve regular processamento atendendo, assim, os 

ditames legais e resguardando integralmente os direitos de ambas as 

partes. A parte autora pleiteou o sequestro de valores via sistema 

Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito exequendo, tendo 

em vista que a parte executada não efetuou o pagamento no prazo legal. 

Vieram os autos conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois bem, é dos autos que 

mesmo após ser efetivamente cientificado, conforme determina o art. 535, 

§ 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o pagamento da obrigação de pequeno 

valor a parte executada quedou-se inerte. Ocorre que, muito embora a Lei 

n.º 13.105/2015 tenha trazido mudanças com relação ao pagamento de 

obrigações de pequeno valor (art. 535, § 3°, inciso II, do CPC), silenciou 

com relação ao fato do não pagamento dessas obrigações no prazo 

mencionado no artigo. Nesse ponto, mostra-se perfeitamente possível o 

sequestro de numerários, havendo inércia no atendimento da requisição 

judicial, ante a aplicação analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, 

que instituiu os Juizados Especiais Federais, já que traz norma condizente 

e harmônica como o CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que 

dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, 

perfeitamente aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 

1. °, também preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para 

liquidação da RPV e relativamente ao sequestro de numerários para 
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efetivar a prestação jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também 

permanecer inerte, com é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva 

deste: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o 

trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à 

autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na 

hipótese do § 3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º 

Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila 

algumas jurisprudências acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. 

ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos 

pela Administração Pública das requisições de pequeno valor, podendo o 

Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, 

determinar o sequestro de numerário correspondente na conta do 

Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para a 

manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com 

destaques nossos) “ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. 

CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO 

REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo 

legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da 

Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se 

impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. 

"O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 

10.259/2001)" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial 

submetido ao rito dos recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do 

CPC/73.). 3. "Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela 

normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser 

determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, 

nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 

06/03/2012). Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - 

STJ; AgInt-RMS 50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega 

ter o juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta 

bancária para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido 

intimado para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, 

ainda, que teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para 

efetuar o pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio 

Município de Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido 

intimado para efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. 

Essa petição, inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, 

seis meses antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, 

a alegação do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir 

com a obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, 

por força do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de 

natureza alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu 

cumprimento. 4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via 

BACENJUD para pagamento de sentença contra a fazenda pública por 

atraso no pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto ainda 

que, a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 8.198,21 

(oito mil cento e noventa e oito reais e vinte e um centavos). A penhora 

será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como 

com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do art. 512); b) 

havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de tramitação, 

apontando a sua urgência e preferência na análise de eventuais 

desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à Secretaria a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 

valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, DETERMINO a intimação da parte executada, acerca da 

indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso I e II, do CPC; 

rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá ser certificado 

nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem a 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, pelo juízo, a evitar qualquer possibilidade de 

pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, certificado o 

decurso do prazo para que a parte executada se manifeste acerca da 

indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na medida 

deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

26 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000077-72.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de 

Execução de Honorários advocatícios, ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, em que a parte exequente pretende o recebimento de 

créditos oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação 

para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a 

inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, 

verifica-se que o presente feito teve regular processamento atendendo, 

assim, os ditames legais e resguardando integralmente os direitos de 

ambas as partes. A parte autora pleiteou o sequestro de valores via 

sistema Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito 

exequendo, tendo em vista que a parte executada não efetuou o 

pagamento no prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois 

bem, é dos autos que mesmo após ser efetivamente cientificado, 

conforme determina o art. 535, § 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o 

pagamento da obrigação de pequeno valor a parte executada quedou-se 

inerte. Ocorre que, muito embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido 

mudanças com relação ao pagamento de obrigações de pequeno valor 

(art. 535, § 3°, inciso II, do CPC), silenciou com relação ao fato do não 

pagamento dessas obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse 

ponto, mostra-se perfeitamente possível o sequestro de numerários, 

havendo inércia no atendimento da requisição judicial, ante a aplicação 

analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, que instituiu os Juizados 

Especiais Federais, já que traz norma condizente e harmônica como o 

CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, 

após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no 

prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa 

Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de 

precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, perfeitamente 

aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também 

preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para liquidação da RPV 

e relativamente ao sequestro de numerários para efetivar a prestação 

jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também permanecer inerte, com 

é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se 

de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da 

decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 

3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila algumas jurisprudências 

acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO 

DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 

BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de 

precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração Pública das 

requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da recusa no 

cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o sequestro de 

numerário correspondente na conta do Município, ainda que destinada ao 

recebimento de repasses para a manutenção da educação”. (TJMG; AI 

1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 

Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 

alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto, inclusive, 

o que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto ainda 

que, a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 2.370,81 

(dois mil trezentos e setenta reais e oitenta e um centavos). A penhora 

será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como 

com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 
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até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do art. 512); b) 

havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de tramitação, 

apontando a sua urgência e preferência na análise de eventuais 

desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à Secretaria a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 

valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, DETERMINO a intimação da parte executada, acerca da 

indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso I e II, do CPC; 

rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá ser certificado 

nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem a 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, pelo juízo, a evitar qualquer possibilidade de 

pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, certificado o 

decurso do prazo para que a parte executada se manifeste acerca da 

indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na medida 

deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

26 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32636 Nr: 1476-87.2016.811.0048

 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: LUZIA MARTINS MENDES PASCUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RODRIGUES PASCUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA - 

OAB:4846-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17059/O-MT

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de informar que os 

calculos já foram atualizados, Ref. 118/119, sendo: Rito Expropiatório, 

referente aos meses: março/2017 a julho/2017- R$ 4.160,41 e Rito 

Coercitivo, referente aos meses de agosto/2017 a agosto/2018- R$ - R$ 

9.942,22.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 22832 Nr: 897-47.2013.811.0048

 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: INÊZ SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANORINO JOSÉ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado Dr. Giovanni Bianchi, para que proceda à 

devolução dos autos acima mencionados, que se encontram em carga há 

mais de 15 (quinze) dias, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme 

determina o item 2.10.1 da CNGC, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34249 Nr: 300-39.2017.811.0048

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846-MT

 Processo nº. 300-39.2017.811.0048

Código n.º 34249

 VISTOS ETC.,

1. Considerando o teor do ofício de Ref: 50 cancelo a audiência 

anteriormente designada.

 2. Ademais, nos termos do § 2º do artigo 118 da LEP, designo audiência 

de justificação para o dia 05/11/2018, às 13h30min.

3. Dê ciência ao Douto Representante do Ministério Público atuante nesta 

Comarca.

4. Intimem-se, inclusive o réu. 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74196 Nr: 1858-57.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DINIZ DAMIÃO, RUAN 

MARQUES SILVA SANTOS, PAMELA GABRIELE DA SILVA BATISTA, 

GABRIELA FERNANDES MATHIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:22371/O, ANTONIO FERREIRA DINIZ - OAB:16355, JOAO BATISTA 

SANTOS SOUZA - OAB:22806/O

 Sendo assim, considerando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 

do CPP, mantenho a prisão preventiva dos réus.Quanto ao pedido de 

revogação da prisão domiciliar de Maria Aparecida Diniz Damião, DEFIRO o 

pedido, revogando a prisão domiciliar, mediante as seguintes 

condições:a)Não alterar o endereço sem comunicar o Juízo;b)Não se 

ausentar da comarca sem comunicar o Juízo;c)Não frequentar bares, 

prostíbulos e estabelecimentos similares;d)Não praticar crimes.A Maria 

Aparecida Diniz Damião informou que irá nesta data para Sinop fazer 

tratamento de saúde e ficará no seguinte endereço: Rua Joaquim Aleixo 

Gama, Jardim Santa Rita, 992, durante o tratamento (endereço da filha). 

Concedo o prazo de 05 dias para a Dra. Gabrielle Borin Navarro juntar 

substabelecimento aos autos.Defiro o pedido de oitiva do adolescente 

Hernandes como testemunha do Juízo. O Ministério Público irá declinar o 

endereço do adolescente. Defiro o pedido de juntada aos autos dos 

antecedentes infracionais da denunciada Gabriela Fernandes Mathias da 

Comarca de Sinop. À Secretaria para que junte aos autos os 

antecedentes.Redesigno a solenidade para a data de 30 de novembro de 

2018 às 13h30. Intime-se a testemunha Benedito Cesar Alves Borges. 

Saem os presentes intimados. Intime-se a testemunha Hernandes.Vistas 

ao MP para localizar a testemunha Diego, com o resultado, intime-o para 

comparecer à audiência ou, caso esteja em outra comarca, expeça-se 

carta precatória para a sua oitiva.Caso ainda não tenha sido expedida, 

expeçam-se cartas precatórias para a oitiva das testemunhas Samuel 

Sales Braga (preso), Hilário Marques dos Santos e Everton Pereira da 

Silva.Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 

15h40min encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, 

Estagiário do Gabinete, que digitei o presente termo.Marcelândia/MT, 29 de 

outubro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62406 Nr: 1089-88.2013.811.0109
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEONILDA ANGELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIMEM-SE as partes, para no prazo de 10 (dez) dias manifestarem-se 

sobre a memória de cálculo apresentada às fls.109.

No mesmo prazo, havendo concordância, requeiram o que for de direito.

Decorrido o prazo acima sem manifestação ou concordância, 

certifique-se, volte concluso.

Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 26 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49273 Nr: 1098-55.2010.811.0109

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DINALVA SANTOS MARQUES, JOSÉ CARLOS 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Consubstanciado a manifestação do Ministério Público à fl. 89, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 24/01/2019, às 15h40min. 

Fixo como ponto controvertido à possibilidade/necessidade do exercício 

de guarda do infante Eliseu Santos Marques, nos termos do artigo 357, 

inciso V do Código de Processo Civil.

 INTIMEM-SE as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus procuradores, defiro o pedido do Ministério 

Público de depoimento pessoal das partes e oitiva do infante Eliseu Santos 

Marques.

As partes deverão trazer as suas testemunhas independentemente de 

intimação do Juízo, salvo pedido expresso devidamente fundamentado e 

com antecedência à data da audiência.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 26 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.: 69096 Nr: 2241-29.2017.811.0111

 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: MARIA CLARA PEREIRA HAMASATO, ROBERTA DYURI 

HAMASATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Alberto Donin, Paulo César Donin, ADEMIR 

ANTONIO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CRIVELATTI - OAB:8887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2241-29.2017.811.0111 (Código 69096)

Classe – Assunto: Ação Anulatória

Requerente: Maria Clara Pereira Hamasato

Requerido: Paulo Donin e Outros

Vistos.

Trata-se de pedido de DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA DE 

COMPRA E VENDA c.c. CANCELAMENTO DE REGISTRO E 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por MARIA CLARA PEREIRA 

HAMASATO em face de LUIS ALBERTO DONIN, PAULO CESAR DONIN e 

ADEMIR ANTÔNIO DE PAULA, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Em decisão fundamentada, foi indeferido o pedido de justiça gratuita 

formulado pela requerente, bem como determinou sua intimação para 

comprovar sua insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento da 

inicial e extinção do feito.

Regularmente intimada, a parte requerente não compareceu aos autos, 

tampouco recolheu as custas processuais (ref.8).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de pedido de DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA DE 

COMPRA E VENDA c.c. CANCELAMENTO DE REGISTRO E 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por MARIA CLARA PEREIRA 

HAMASATO em face de LUIS ALBERTO DONIN, PAULO CESAR DONIN e 

ADEMIR ANTÔNIO DE PAULA, todos qualificados nos autos.

Indeferido o pedido de justiça gratuita, a requerente, apesar de intimada 

para recolher as custas e taxas processuais, deixou decorrer o prazo, 

sem cumprir a determinação judicial, de modo que o indeferimento da inicial 

e a extinção do feito são medidas impostergáveis.

Isto posto, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 330, IV, do Código de 

Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, I, do mesmo códex.

Determino o cancelamento da distribuição.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 09 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65185 Nr: 23-28.2017.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON LEMUNY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 23-28.2017.811.0111 (Código 65185)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: SICREDI

Requerido: Airton Lemuny

Vistos.

Diligencie-se através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, a fim 

de se obter informações sobre o endereço atualizado da parte requerida.

 Se localizado endereço do requerido, diverso dos autos, CITE-O.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte requerente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61702 Nr: 878-41.2016.811.0111

 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: NILDO MOREIRA CURTY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 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 
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formulado pelo requerente, todavia, DETERMINO que o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) IMPLANTE auxílio-doença à NILDO MOREIRA CURTY, 

nos moldes do art. 61 da Lei n. 8.213/91, com data do início do benefício 

–DIB- em 04.04.2016.Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, 

sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do segurado: NILDO MOREIRA 

CURTY;Benefício Concedido: Auxílio-doença;Data do Início do Benefício 

(DIB): data do requerimento na via administrativa (04.04.2016).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. 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 11.960/09, acrescido de correção monetária pelo 

IPCA-E (RE 870.9747 –STF).SEM CUSTAS.(...)Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Comunique-se.EXPEÇA-SE o necessário.Matupá/MT, 17 de 

outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55735 Nr: 42-05.2015.811.0111

 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: RICARDO DA SILVA SURJUS AGROPECUÁRIA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para:a) 

CONFIRMAR A DECISÃLIMINAR, obrigando a empresa requerida a 

restabelecer/reativar a linha telefônica nº (66) 3595-1237;b)CONDENAR a 

requerida a reembolsar, em dobro, os valores pagos pelo requerente 

indevidamente, no montante de R$ 586,68 (quinhentos e oitenta e seis 

reais e sessenta e oito centavos), atualizados com juros de 1% (um por 

cento) ao mês e correção pelo índice INPC, a partir do pagamento de cada 

fatura.c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização à 

parte requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de 

indenização por danos morais, corrigidos 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 (outubro/2014; STJ, súmula 

54).Em razão da sucumbência, condeno a requerida 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), 

18 de outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69371 Nr: 2410-16.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL LIMA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA 

DENÚNCIA, e o faço para, DESCLASSIFICAR o delito previsto no art. 155, § 

4º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, descrito na 

denúncia, CONDENANDO o acusado DANIEL LIMA CARVALHO, já 

qualificado nos autos, com incurso na pena do artigo 150 do Código Penal, 

aplicando a regra prevista no art. 383 do Código de Processo Penal. Passo 

à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal:A pena 

cominada para cada delito previsto no artigo 150, do Código Penal, é a 

detenção de 01 (um) a 03 (três) meses, ou multa. A culpabilidade do réu, 

consistente no grau de reprovabilidade da conduta praticada, não 

ultrapassa o considerado normal.O réu possui maus antecedentes 

criminais, em razão de sentença penal condenatória transitada em julgado 

(código 59439 – Comarca de Matupá/MT). Todavia, visando evitar "bis in 

idem", tal circunstância será objeto de análise na segunda fase da 

dosimetria penal, para fins de reconhecimento da agravante da 

reincidência.Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos 

para descortinar, diante da inexistência de aferição especializada. No 

tocante aos motivos do crime, são inerentes ao tipo penal.Quanto às 

circunstâncias não acarretam aumento de pena.As consequências são 

inerentes ao tipo penal.O comportamento da vítima em nada influenciou 

para a prática delituosa.Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias 

judiciais, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e, 

notadamente a ressocialização do réu, a pena-base deve ser fixada em 

01 (um) mês de detenção.Na segunda fase da dosimetria, inexistem 

circunstâncias atenuantes de pena.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68193 Nr: 1726-91.2017.811.0111

 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: Georgina Aparecida Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS 

para:a)DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no montante de R$ 

4.271,52 (quatro mil e duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois 

centavos), representados pelo contrato nº 582476559;b) CONDENAR A 

PARTE REQUERIDA a restituir as parcelas indevidamente descontadas, no 

valor de R$ 139,50 (cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos) 

cada, devidamente atualizados com juros de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo índice INPC, ambos contados a partir do 

desembolso/pagamento/desconto de cada parcela;Em razão da 

sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 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), 23 de 

outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75264 Nr: 1577-61.2018.811.0111

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDO MIZAEL DE VASCONCELOS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .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 13.043/2014.3- Destaco que transcorridos 5 

(cinco) dias após o transcurso do prazo para o regular pagamento integral 

da dívida, serão consolidadas a posse e propriedade do bem no patrimônio 

do credor fiduciário (art. 3º, § 1º e 2º, do Dec. Lei n. 911/69 e STJ, REsp 

1.418.593/MS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 14.05.2014, pub. 

27.05.14).4- Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 

(quinze) dias para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá 

ser utilizado para discutir o valor do débito pago, ainda que a parte 

devedora já tenha depositado a integralidade da dívida;5- Encontrando o 
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bem em Comarca distinta da competência desse Juízo, desde já, determino 

que conste no mandado de busca e apreensão a ordem de apreensão do 

bem, independente de distribuição de Carta Precatória, conforme artigo 3º, 

parágrafo 12 do Decreto-Lei 911/69 alterado pela Lei nº. 13.043/14.6- 

DEFIRO os benefícios do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 23 de outubro de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78712 Nr: 3369-50.2018.811.0111

 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: WAGNER LUPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos legais previstos no art. 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil, CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA 

pleiteada, DETERMINANDO que o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social RESTABELEÇA o benefício de auxílio-doença à parte autora.(...) 

Matupá-MT, 24 de outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67582 Nr: 1362-22.2017.811.0111

 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: DANIEL GOMES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO HENRIQUE PEREIRA 

SOUSA - OAB:20338/O

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para:a) DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no montante R$ 80,68 (oitenta reais e sessenta 

e oito centavos), representado pelo contrato nº 0215762050.b) 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização à parte 

requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 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 (outubro/2014; STJ, súmula 54). Em 

razão da sucumbência, condeno a requerida 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.Outrossim, defiro o pedido de tutela 

de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC e determino a imediata 

baixa/exclusão do nome do requerente perante o cadastro de serviços de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA), referente ao débito declarado 

inexistente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais).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), 25 de outubro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66034 Nr: 494-44.2017.811.0111

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTALONE MENDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 13.043/2014.3- Destaco que transcorridos 5 

(cinco) dias após o transcurso do prazo para o regular pagamento integral 

da dívida, serão consolidadas a posse e propriedade do bem no patrimônio 

do credor fiduciário (art. 3º, § 1º e 2º, do Dec. Lei n. 911/69 e STJ, REsp 

1.418.593/MS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 14.05.2014, pub. 

27.05.14).4- Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 

(quinze) dias para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá 

ser utilizado para discutir o valor do débito pago, ainda que a parte 

devedora já tenha depositado a integralidade da dívida;5- Encontrando o 

bem em Comarca distinta da competência desse Juízo, desde já, determino 

que conste no mandado de busca e apreensão a ordem de apreensão do 

bem, independente de distribuição de Carta Precatória, conforme artigo 3º, 

parágrafo 12 do Decreto-Lei 911/69 alterado pela Lei nº. 13.043/14.6- 

DEFIRO os benefícios do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 25 de outubro de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55768 Nr: 57-71.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonildo Pommer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELO HORIZONTE CONFECÇÕES LTDA ME, 

Antonio Pereira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA VANDERLEI POMMER 

SENN - OAB:14810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 57-71.2015.811.0111 (Código 55768)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Leonildo Pommer

Executado: Antônio Pereira Sobrinho

Vistos.

Diligencie-se através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, a fim 

de se obter informações sobre o endereço atualizado da parte requerida.

 Se localizado endereço do requerido, diverso dos autos, CITE-O.

Restando infrutífera a diligência, conclusos para análise do pedido de 

penhora.

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.: 74423 Nr: 1209-52.2018.811.0111

 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: CARLOS ROBERTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, JAKSON DARLYN FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:24.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264.

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para:a) DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no montante de R$ 755,35 (setecentos e 

cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), representado pelo 

contrato nº 0303200128.b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento 

de indenização à parte requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 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 (abril/2017; STJ, 
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súmula 54). Em razão da sucumbência, condeno a requerida 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.Confirmo a 

liminar outrora deferida (ref.4).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), 25 de 

outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56181 Nr: 280-24.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Donin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 280-24.2015.811.0111 (Código 56181)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Banco Santander Brasil S.A.

Executado: Paulo Cézar Donin

Vistos.

Trata-se de execução proposta pelo BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 

em face de PAULO CÉZAR DONIN, ambos qualificados nos autos.

Compulsando minudentemente o processo, verifico que desde a sua 

propositura (12.03.2015), o primeiro pedido de homologação de acordo foi 

realizado em julho daquele mesmo ano, sendo posteriormente homologado 

por decisão judicial.

Dois anos após o exequente informou que o executado não honrou com o 

acordo outrora, bem como que firmaram novo acordo, revalidando o 

anterior, pugnando pela intimação do executado para assinatura e 

posterior homologação judicial.

A intimação da parte executada não foi perfectibilizada, consoante aviso 

de recebimento incluso.

Intimada para se manifestar, a parte exequente quedou-se inerte.

Denota-se, portanto, verdadeira inércia da parte exequente, deixando de 

promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando assim, o 

abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Ademais, isso não impede que a parte exequente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Revogo eventuais constrições judiciais.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas judiciais.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 29 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61139 Nr: 633-30.2016.811.0111

 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: RTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 633-30.2016.811.0111 (Código 61139)

Classe – Assunto: Partilha de Bens

Requerente: Rosilene Terezinha Silvestrin

Requerido: Silvio José Izé de Oliveira

Vistos.

Compulsando os autos verifico que a parte requerente foi intimada por 

meio de seu procurador constituído para promover o regular 

prosseguimento do feito. Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, pela via postal (AR), a parte requerente 

para manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por abandono.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 29 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60252 Nr: 300-78.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDIR RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Código nº60252.Processo nº 300-78.2016.811.0111.Vistos.1) Tendo em 

vista o teor da petição de Ref. 84, REVOGO a nomeação feita a Dra. 

Luciola Moreschi Passaneli e NOMEIO como defensor dativo do acusado a 

advogada Andréia Ferdinando Varea, que deverá ser intimada para 

apresentar alegações finais, no prazo legal.(...).2) INTIME-SE a advogada 

nomeada da presente decisão.3) Considerando a natureza e a 

complexidade dos atos praticados pela Defensora Dativa LUCIOLA 

MORESCHI PASSANELI (resposta à acusação e acompanhamento em 

audiência), reduzo os honorários advocatícios anteriormente fixados para 

05 URH, pois razoáveis e em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil.Dessa forma, EXPEÇA-SE certidão de créditos em 

favor da Defensor Dativo, qual seja Dr. Luciola Moreschi Passaneli, com o 

valor total e corrigido dos honorários que lhes são devidos (05 URH), para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário.Matupá/MT, 29 de outubro de 2018. Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68521 Nr: 1922-61.2017.811.0111

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMS, SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1922-61.2017.811.0111 (Código 68521)

Classe – Assunto: Adoção

Requerentes: Roda Maria Saldanha e Sebastião Aparecido de Souza

Vistos.

Tendo em vista a inércia da advogada nomeada, nomeio o Dr. Kássio 

Roberto Pereira para patrocinar os interesses dos requerentes, 

fixando-lhes os honorários retro arbitrados (ref.1).

Revogo as nomeações anteriores.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 29 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63897 Nr: 2043-26.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BOTEGA, CLEIDE GONÇALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2043-26.2016.811.0111 (Código 63897)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: SICREDI

Executado: Antônio Botega

Vistos.

Após ser regularmente citada/intimada, a parte executada deixou de 

efetuar o pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente 

prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a 

parte exequente requereu a penhora online das contas e aplicações 

financeiras de sua titularidade.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Sem prejuízo, inclua-se o nome do executado no rol de inadimplentes 

perante os órgãos de proteção ao crédito, nos termos do artigo 782, §3º, 

do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 29 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68205 Nr: 1735-53.2017.811.0111

 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: Georgina Aparecida Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ-BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A

 Processo nº 1735-53.2017.811.0111 (Código 68205)

Classe – Assunto: Inexistência de Débito c.c. Indenização

Requerente: Georgina Aparecida Ramos

 Requerido: Banco Itaú - BMG

Vistos.

Tendo em vista a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte 

apelada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (artigo 1.010, §3º, CPC), grafando nossos cordiais 

cumprimentos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 29 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72047 Nr: 3708-43.2017.811.0111

 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: VERGINIA APARECIDA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 29 de outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72052 Nr: 3713-65.2017.811.0111

 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: Ivana Antunes de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 29 de outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66628 Nr: 9531-90.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRA BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9531-90.2015.811.0006 (Código 66628)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: BV Financeira S.A.

Executado: Alexandra Bianchi

Vistos.
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Diligencie-se através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, a fim 

de se obter informações sobre o endereço atualizado da parte requerida.

 Se localizado endereço da requerida, diverso dos autos, CITE-A.

Restando infrutífera a diligência, INTIME-SE a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 29 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59740 Nr: 103-26.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HENRIQUE DOS ANJOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Código nº 59740

Processo nº 103-26.2016.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal

 Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: João Henrique dos Anjos Pereira

Vistos.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 28 de novembro de 2018, às 

14h45min.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 29 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63757 Nr: 1972-24.2016.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. TARTARI SOUZA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. DEQUI DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janderson Memória Ramos 

- OAB:16953

 Processo nº 1972-24.2016.811.0111 (Código 63757)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: M. Tartari Souza ME

Executado: Z. Dequi dos Santos ME

Vistos.

Compulsando os autos verifico que a parte exequente foi intimada por 

meio de seu procurador constituído para promover o regular 

prosseguimento do feito. Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, pela via postal (AR), a parte exequente 

para manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por abandono.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 29 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75596 Nr: 1731-79.2018.811.0111

 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: REINALDO RODRIGUES BRIZZI TRIZZI, CAROLINE 

CERVANTES DE SOUZA, JUCELIA RODRIGUES BRIZZI TRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 Processo nº 1731-79.2018.811.0111 (Código 75596)

Classe – Assunto: Revisional de Contrato

Requerente: Reinaldo Rodrigues Brizzi Trizzi e Outros

Requerida: SICREDI

Vistos.

Aguarde-se e certifique-se sobre o decurso do prazo para apresentação 

da contestação pela parte requerida.

Sobrevindo a petição de defesa, intime-se a parte requerente para, 

querendo, impugná-la.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 29 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66770 Nr: 889-36.2017.811.0111

 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: VERLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, LUIS HENRIQUE SAUSEN VERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, para que efetue o 

preparo da Carta Precatória à Comarca de ALTAMIRA-PA para 

cumprimento da CITAÇÃO NOS ENDEREÇOS INDICADOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73893 Nr: 909-90.2018.811.0111

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO BRATTFICHER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 909-90.2018.811.0111 (Código 73893)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão – Alienação Fiduciária

Requerente: BV Financeira S.A.

Requerido: Reginaldo Brattficher de Souza

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela BV FINANCEIRA 

S.A em face de REGINALDO BRATTFICHER DE SOUZA, ambos 

qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento a parte requerente noticiou não possuir mais 

interesse no prosseguimento do feito, pugnando pela sua extinção 

(ref.16).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte requerente manifestou que não possui 

interesse no feito, resta ao Juízo apenas a homologação de sua 

desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.
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Condeno a parte requerente em custas processuais.

Revogo eventuais constrições e delibero pelo recolhimento do mandado de 

busca e apreensão, se expedido.

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), 29 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78459 Nr: 3237-90.2018.811.0111

 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: NILZA OSTEMBERG BOBADILIA

 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, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porquanto 

não atendidos os requisitos legais previstos no art. 300, “caput”, do 

Código de Processo Civil.(...) CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se 

o necessário.Matupá/MT, 29 de outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69307 Nr: 2368-64.2017.811.0111

 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: RGRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente feito.Por 

conseguinte, RECONHEÇO a união estável existida entre as partes nos 

períodos compreendidos entre junho de 2011 até maio de 2017, e 

HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e legais 

efeitos, razão pela qual DECLARO EXTINTO o presente feito 

exclusivamente em relação ao reconhecimento e dissolução de união 

estável, alimentos e guarda dos menores Daniel e Brayan, com resolução 

de mérito, na forma do inciso III do artigo 487 do Código de Processo 

Civil.Prosseguindo o feito em relação à partilha de bens, manifeste-se a 

parte requerente sobre a contestação apresentada pelo 

requerido.Cientifique-se o Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.EXPEÇA-SE o necessário.Matupá (MT), 29 de 

outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62385 Nr: 1203-16.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ZANCHIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Processo nº 1203-16.2016.811.0111 (Código 62385)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: SICREDI

Executado: Jefferson Zanchim dos Santos

Vistos.

Tendo em vista o requerimento de nomeação de advocacia dativa 

formulado pelo excutado JEFFERSON ZANCHIM DOS SANTOS, intime-se a 

parte para que compareça à Diretoria do Juízo para instaurar o 

procedimento correlato.

Deferido o pedido, intime-se o causídico nomeado para patrocinar os 

interesses do requerido.

Se indeferido, intime-se o requerido para constituir advogado, sob pena de 

revelia.

Sem prejuízo, inclua-se o nome do executado no rol de inadimplentes 

perante os órgãos de proteção ao crédito, nos termos do artigo 782, §3º, 

do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 29 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75296 Nr: 1597-52.2018.811.0111

 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: TACAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21788, EDCLEITON MENEGHINI - OAB:OAB/MT 22.882, GIOVANI 

RODRIGUES COLADELLO - OAB:12684/B, RALFF HOFFMANN - 

OAB:13128-A/MT, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Certifico que a contestação de ref.27 foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67297 Nr: 1205-49.2017.811.0111

 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): Turatti Materiais para Construção LTDA - ME, 

José Carlos Turatti, Cristiano José Turatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1205-49.2017.811.0111 (Código 67297)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executado: Cristiano José Turatti

Vistos.

Defiro o requerimento retro (ref.15). Retifique-se o polo passivo da 

execução para incluir o Espólio de José Carlos Turatti, representado por 

Cristiano José Turatti.

Cite-se, com observância do endereço declinado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 29 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57289 Nr: 862-24.2015.811.0111

 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: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNEFER DA SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB: 31.618/SP, Everton Luiz de Oliveira Silva - 

OAB:10212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 862-24.2015.811.0111 (Código 57289)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Administradora de Consórcio Nacional Honda
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Requerido: Dnefer da Silva Leite

Vistos.

Nos termos do § 12 do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69 “a parte 

interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi 

localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem 

estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que 

em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for 

o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do 

veículo”.

Logo, desnecessário o desentranhamento do mandado de busca e 

apreensão do bem, valendo-se o requerente da decisão judicial que 

concedeu a liminar.

Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 29 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61456 Nr: 771-94.2016.811.0111

 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: Ednaldo de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 771-94.2016.811.0111.

Código Apolo nº 61456.

Vistos.

EDNALDO DE FRANÇA, devidamente qualificado nos autos, propôs 

PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS.

 A inicial veio acompanhada dos documentos necessários, sendo 

devidamente recebida, ocasião em que foi deferido o benefício da justiça 

gratuita, nomeado na mesma oportunidade médico perito, e indicados os 

quesitos para perícia.

Devidamente intimada, a Autarquia demandada apresentou quesitos.

Designada a perícia médica, foi certificado nos autos a ausência da parte 

autora, o que impossibilitou a realização/conclusão do laudo pericial 

(Ref.39).

Foi concedido ao advogado da parte requerente, por duas vezes, prazo 

para justificar o não comparecimento à perícia designada. Todavia, 

decorreu o prazo sem manifestação do causídico (Ref. 47).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Verifico que no decorrer do procedimento, deixou a parte 

requerente de promover atos e diligências que lhe competiam, 

ocasionando assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Ademais, isso não impede que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Pelo exposto, considerando que a parte autora não adotou as 

providências que lhe cabiam, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, e determino o 

arquivamento dos autos.

Custas pela parte autora.

Após o trânsito em julgado e as devidas anotações e baixas, 

ARQUIVE-SE.

 Matupá/MT, 29 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65193 Nr: 32-87.2017.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELITO EMILIANO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 32-87.2017.811.0111 (Código 65193)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: SICREDI

Requerido: Elito Emiliano Neves

Vistos.

Considerando que a atividade do requerido (caminhoneiro) dificulta sua 

localização e citação no endereço informado no contrato, bem como que 

este já foi citado nos autos Código 65192 no mesmo endereço informado 

na inicial, defiro o pedido de citação por hora certa nos termos do artigo 

252 e seguintes do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 29 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74065 Nr: 1022-44.2018.811.0111

 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: AFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1022-44.2018.811.0111 (Código 74065)

Classe – Assunto: Partilha de Bens

Requerente: Aline Frota Marques

Requerido: Francisco Rodrigues da Rocha

Vistos.

Tendo em vista o requerimento de nomeação dativa formulado pelo 

requerido FRANCISCO RODRIGUES DA ROCHA, intime-se a parte a 

comparecer à Diretoria do Juízo para instaurar o procedimento correlato.

Deferido o pedido, intime-se o causídico nomeado para patrocinar os 

interesses do requerido.

Se indeferido, intime-se o requerido para constituir advogado, sob pena de 

revelia.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 29 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72049 Nr: 3710-13.2017.811.0111

 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: MARTA LUCIA VARGAS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 
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índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 29 de outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72672 Nr: 311-39.2018.811.0111

 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: TEREZINHA MARTINS DA SILVA, LEIDIANE LUCAS DA 

SILVA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e determino que SE 

EXPEÇA ALVARÁ EM FAVOR DA REQUERENTE TEREZINHA MARTINS DA 

SILVA, autorizando o levantamento do saldo de R$ 6.320,85 (seis mil e 

trezentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos) disponível em conta 

bancária de titularidade do“de cujus” JOSÉ LUCAS CARVALHO perante o 

Banco do Brasil S.A., condicionado à regularização da representação 

processual de LEANDRO LUCAS DOS REIS e LUIR LUCAS DE CARVALHO 

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.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), 29 de outubro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78728 Nr: 3378-12.2018.811.0111

 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: EÉR, GRDP, BRDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3378-12.2018.811.0111 (Código 78728)

Classe – Assunto: Guarda, Alimentos e Regulamentação de Visitas

Requerente: Bruno Ressel da Ponciuncula e Gustavo Ressel da 

Ponciuncula

Requerido: Marcos Rodrigues da Ponciuncula

Vistos.

1 - RECEBO os autos no estado em que se encontra.

2 – Acerca do pedido de alimentos provisórios, verifico que resta provado 

o estado de filiação, razão pela qual FIXO alimentos provisórios no importe 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, a partir da 

citação e prosseguindo até decisão final da causa, cujo valor deverá ser 

depositado em conta bancária a ser informada pela parte autora ou recibo 

de pagamento.

3 – NOTIFIQUE-SE a equipe multidisciplinar deste Juízo, a fim de que realize 

estudo psicossocial na residência do genitor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, com remessa de relatório conclusivo no sentido de aclarar as 

condições da parte requerente ao exercício da guarda.

 4 – Sem prejuízo, DETERMINO a realização de audiência de conciliação, a 

qual deverá ser realizada pela conciliadora deste Juízo, com o 

agendamento de acordo com a pauta disponível.

5 – Designada data, CITE-SE a requerida, por carta precatória, com 

observância do endereço declinado e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência de conciliação/mediação, salientando, desde 

logo, que o prazo para a defesa da requerida somente se iniciará se, 

realizada a audiência preliminar, restar frustrada a composição nela 

buscada.

CIÊNCIA ao Ministério Público, nos termos do artigo 178, II, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

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: 8010003-28.2015.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

EMPORIO DAS EMBALAGENS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORVETAO PIZZARIA E CHOPERIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos. Indefiro, por oral, o pedido da parte requerente. A 

desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de 

desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Não comprovada a 

observância dos requisitos legais, rejeito o pedido formulado. Intime-se a 

parte requerente/exequente para dar andamento eficaz ao feito, 

requerendo o que entender de direito. Matupá, 05 de setembro de 2017. 

Suelen Barizon juíza de direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 59961 Nr: 197-71.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salmo Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Código nº 59961

Processo nº 197-71.2016.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Sumaríssimo

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Salmo Gomes de Oliveira

Vistos.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 28 de novembro de 2018, às 

13h45min.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 29 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 58623 Nr: 1448-61.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL LIMA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Código nº 58623

 Processo nº 1448-61.2015.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Sumaríssimo

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Daniel Lima Carvalho
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Vistos.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 28 de novembro de 2018, às 

15h30min.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 29 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 42035 Nr: 2108-12.2012.811.0030

 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: Luzite Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alaido Frederico Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Marcelo de Sousa 

Trindade - OAB:7.169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja aberta vista às partes para manifestarem acerca do termo 

de audiência de fl. 110, requerendo o que entenderem de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 75072 Nr: 3033-95.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nobres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva, Valdinei Sérgio Muniz 

Albertoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Campos Filho - 

OAB:23568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Civil Pública que busca a responsabilização do 

ex-prefeito de Nobres pelo não cumprimento de prestação de contas 

decorrente de convênio federal. Em sede liminar, pleiteia a exclusão do 

município do cadastro de inadimplentes.

 Verifico que os pedidos cumulados, na tutela final e na tutela liminar, 

apresentam requeridos distintos e procedimentos diversos, não sendo 

possível a cumulação nos termos do art. 327 do Código de Processo Civil.

 Dessa forma, deve haver ações autônomas para cada pedido. Ademais, 

o requerido da tutela liminar não consta na presente ação, não sendo 

possível o seu prosseguimento quanto a esse ponto.

 Diante do exposto, determino a emenda a inicial no prazo de 10 dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 48537 Nr: 395-94.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHRA, VdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Vitalino - 

OAB:2937/MT, Defensoria da Comarca de Nobres - MT. - OAB:, 

Hudson Luiz de Oliveira - OAB:21613/MT, Jonas Mendes 

Barravieira - OAB:13116

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a defesa do réu Wanderson Horeste Ribeiro 

Araújo intimado para os fins do disposto no art. 422 do Código de 

Processo Penal, no prazo de 05 dias.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37903 Nr: 892-71.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR CABRAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 .Analisando o pleito do exequente, não vislumbro nenhum elemento capaz 

de modificar a decisão de ref. 53, especialmente porque o executado 

demonstrou que os valores constritos em sua conta poupança foram 

transferidos da conta corrente e por sua vez que as quantias foram 

depositadas em razão de proventos, restituição de Imposto de Renda e 

FGTS, cuja natureza é salarial.Reforço que o Código de Processo Civil em 

seu artigo 833, IV estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os 

subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de 

aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as 

quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento 

do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os 

honorários de profissional liberal.Saliento que a exceção do artigo supra 

se refere a débito alimentar, o que não é o caso dos autos.A 

jurisprudência sobre o pleito assim se manifestou:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE 30% 

(TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DO DEVEDOR - 

IMPOSSIBILIDADE. A penhora sobre 30% dos proventos do devedor, seja 

por meio de expedição de ofício ao empregador, seja por bloqueio mensal 

em conta salário é, em regra, ilegal, pois tal medida é extremamente 

gravosa e desproporcional. O bloqueio mensal em conta salário somente é 

possível quando o débito exequendo possui caráter alimentar (art. 833, § 

2º, do CPC), ou quando com ele anuir o devedor. (TJ-MG - AI: 

10024094990231001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, 

Data de Julgamento: 16/08/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 21/08/2017)(...)Portanto, indefiro o pedido do 

exequente e determino o cumprimento da decisão de ref. 53.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72940 Nr: 760-51.2014.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jéssica Dayane Sardinha de Araújo, João Pedro de 

Fernandes da Costa, Dieniffer Lorrayne Sardinha de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welton Jones Vieira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT 15416/O, Ricardo Mamedes - OAB:MT 4243/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT 6702/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca da audiência designada para o dia 13/11/2018, 

às 11 horas, a ser realizada na sala de audiências da Vara Cível da 

comarca de Ivolândia, localizada na Av. Rio Claro, 92, Centro, CEP: 

76130-000, Ivalânida-GO.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010609-37.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PEREIRA LOBATO (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 do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 547,64 (quinhentos e quarenta e sete reais 

e sessenta e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID 8348911. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 134,24 (cento e trinta e quatro reais e 

vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) nestes autos. Novo São Joaquim, 30 de outubro de 2018. THALITA 

ARAUJO DOS SANTOS CRUZ Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 73318 Nr: 539-96.2017.811.0095

 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: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. Domeni - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade, intimar a parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos de 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-85.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELIX DE LIMA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 26/11/2018, às 15h15. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-55.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LEONARDO DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 26/11/2018, às 15h45. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-80.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA DIAS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 26/11/2018, às 13h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-65.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VITOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/11/2018, às 15h15. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 30 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-50.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA GOMES LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/11/2018, às 13h15. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-35.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CERQUEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/11/2018, às 13h30. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-20.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISMAR LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/11/2018, às 13h45. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-05.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI VALENTIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/11/2018, às 14h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-87.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL BENARDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-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 PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

1000090-87.2018.8.11.0095; Valor causa: R$ 10.190,71; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SAMUEL BENARDES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Inobstante às informações 

constante em Id nº 12696971, não foi possível por este magistrado abrir 

os documentos supostamente anexados à petição inicial, prejudicando a 

análise dos pedidos constantes na exordial. Desta feita, FACULTO à parte 

autora anexar os documentos faltantes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. PARANAITÁ, 25 

de abril de 2018. ANTONIO FABIO MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 050/2018-DFO Doutor MARCIO ROGÉRIO MARTINS, Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Pedra Preta, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,     CONSIDERANDO que a 

servidora SUELI DE OLIVEIRA BARBOSA matrícula 8370, designado 

Gestora Judiciário da Secretaria da Vara Única, estará afastada para 

tratamento médico por 60 dias, no período de 21/09 a 20/10/2018;     

Considerando a designação da servidora Maria de Fátima Gomes de 

Souza, matr. 4153, para substituição da Gestora no período mencionado, 

através da Portaria nº 048/2018-DF;RESOLVE:Art. 1º - REGOVAR a 

designação de Maria de Fátima Gomes de Souza, matr. 4153 da função de 

Gestora Judiciária Substituta, conforme Portaria nº 048/2018-DF, a partir 

do dia 30/10/2018;Art. 2º - DESIGNAR o servidor IGOR VIEIRA SILVA, 

matrícula n. 32564, Analista Judiciário PTJ, para exercer a função de 

Gestor Judiciário da Secretaria da Vara Única, no período de 30/10 à 

20/12/2018.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.       Pedra Preta-MT, 29 

de outubro de 2018.       MARCIO ROGÉRIO MARTINS   Juiz de Direito e 

Diretor do Forotable

 PORTARIA N. 050/2018-DF

O Doutor MARCIO ROGÉRIO MARTINS, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora SUELI DE OLIVEIRA BARBOSA matrícula 

8370, designado Gestora Judiciário da Secretaria da Vara Única, estará 

afastada para tratamento médico por 60 dias, no período de 21/09 a 

20/10/2018;

 Considerando a designação da servidora Maria de Fátima Gomes de 

Souza, matr. 4153, para substituição da Gestora no período mencionado, 

através da Portaria nº 048/2018-DF;

RESOLVE:

Art. 1º - REGOVAR a designação de Maria de Fátima Gomes de Souza, 

matr. 4153 da função de Gestora Judiciária Substituta, conforme Portaria 

nº 048/2018-DF, a partir do dia 30/10/2018;

Art. 2º - DESIGNAR o servidor IGOR VIEIRA SILVA, matrícula n. 32564, 

Analista Judiciário PTJ, para exercer a função de Gestor Judiciário da 

Secretaria da Vara Única, no período de 30/10 à 20/12/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Pedra Preta-MT, 29 de outubro de 2018.

 MARCIO ROGÉRIO MARTINS

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72827 Nr: 2599-33.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IAFP, LFdS, LFdS, LFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença interposta por Leandro 

Fernandes de Souza, Lais Fernandes de Souza e Luiza Fernandes de 

Souza, neste ato representado por sua genitora Ivanilda Aparecida 

Fernandes Pereira, em desfavor de Lauro Candido de Souza, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita para todos os atos processuais, 

com força no artigo 98, caput e §1º, do CPC, sem prejuízo de revogação 

ou modificação posteriormente caso seja constatada a sua capacidade 

financeira.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Cite-se o devedor, para, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

advertindo-o que o não pagamento dos valores correspondentes às três 

últimas prestações anteriores à distribuição da ação e mais as prestações 

que vencerem no decorrer da ação, acarretará com a decretação de sua 

prisão e protestação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, nos 

termos do artigo 528 do CPC.

Havendo o pagamento, justificativa, ou decorrido o prazo do pagamento, 

intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Devendo o valor ser depositado na conta poupança nº 010010809473227, 

Banco Sicredi, a serem pagos em favores dos menores.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71655 Nr: 2179-28.2018.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDS, EFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMSM, JRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência e, como tal, 

concedo a guarda provisória da menor MARIANA ESTER RODRIGUES DOS 

SANTOS à requerente LUCIMAR DOS SANTOS, mediante termo, nos 

moldes do artigo 33 e seguintes do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Expeça-se o competente Termo de Guarda 

Provisória.Intimem-se o Assistente Social e o Psicólogo credenciados 

neste Juízo, para que proceda a realização de estudo psicossocial 

pessoal e residencial da infante, colhendo, na oportunidade, informações 

sobre o modo de vida e condições da residência, trazendo o relatório aos 

autos no prazo de 20 (vinte) dias.Versando a causa sobre direitos que 

admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, 

inciso V e 334, todos Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 28 de novembro de 2018 às 09hs00min, a ser 

realizada no núcleo de conciliação dessa comarca.Citem-se os 

requeridos, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, para 

comparecer a audiência de conciliação, conforme disposto do artigo 334 

do CPC.Cientifique a parte requerida de que a sua contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de quando qualquer das partes da 

mediação, não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71640 Nr: 2173-21.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlei Inacio da Silva Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:MT/19.897

 Vistos etc.Trata-se de denúncia oferecida pelo representante do 

Ministério Público em desfavor de Sirlei Inacio da Silva Teodoro, qualificada 

nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, 

da Lei n.º 11.343/2006.A acusada foi regularmente notificada (ref. 21), 

apresentou defesa preliminar em ref. 25, por meio de advogado 

nomeado.Vieram-me os autos conclusos.Eis o relatório.Fundamento. 

Decido.Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.Em juízo de cognição sumária constato a plausibilidade 

jurídica da pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na 

preambular acusatória demonstram a materialidade dos delitos, bem como 

fortes indícios de autoria. Portanto, por descrever fatos que, em tese, se 

subsumem ao tipo penal, e por apontar indícios de autoria, RECEBO A 

DENÚNCIA ofertada pelo Ministério Público às fls. 01/02, nos termos em 

que fora posta em juízo, dando ao réu SIRLEI INACIO DA SILVA TEODORO, 

como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/2006, vez que há 

elementos indiciários suficientes para embasar a peça inaugural da ação 

penal.Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 03 de dezembro de 2018, às 16h00min., ocasião em que se tomará o 

depoimento das testemunhas de acusação e de defesa e se procederá o 

interrogatório do acusado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69728 Nr: 1380-82.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCF, MMFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Vistos etc.

Trata-se de Ação de cumprimento de sentença interposta por Keila Claudia 

Francisco, em face de José Ailton Monteiro da Silva, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em despacho de ref. 7, foi dada a parte autora o prazo de 15 (quinze) 

dias, para que junta-se aos autos copia dos documentos da menor, 

Mariany Monteiro Francisco da Silva, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito sem resolução de mérito.

Mantendo-se inerte, conforme certidão de ref. 11.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Fora verificado por esse juízo irregularidades na peça inicial a serem 

sanadas pela parte autora, sendo concedido prazo legal para que 

regularizasse a inicial conforme despacho de ref. 7.

 E apesar das determinações deste Juízo, verifica-se que a parte não 

emendou a inicial no prazo legal.

Ante ao exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito com fundamento nos artigos 485, inciso I e 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, ainda, determino o 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta - MT, 29 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 69749 Nr: 1385-07.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCF, MMFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença interposta por Mariany 

Monteiro Francisco da Silva, neste ato representado por sua genitora Keila 

Claudia Francisco, em desfavor de José Ailton Monteiro da Silva, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Cite-se o devedor, para, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

advertindo-o que o não pagamento dos valores correspondentes às três 

últimas prestações anteriores à distribuição da ação e mais as prestações 

que vencerem no decorrer da ação, acarretará com a decretação de sua 

prisão e protestação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, nos 

termos do artigo 528 do CPC.

Havendo o pagamento, justificativa, ou decorrido o prazo do pagamento, 

intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70300 Nr: 1581-74.2018.811.0022

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDdSM, DLM, HDMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:13895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de autorização judicial proposta por, Heloisa Dias Meneses menor 

impúbere, neste ato representada por sua mãe Lidiany Dias de Souza 

Meira e seu pai Davi Lucas Menezes.

Em petição acostada em ref.08, a autora declarou que requer a extinção 

do feito, sem resolução do mérito, por ter atingido o objetivo da demanda, 

ou seja, embarcar para residência de origem.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 8.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71989 Nr: 2311-85.2018.811.0022

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Eduardo de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EVARISTO RICCI VOLPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO A LIMINAR 

pleiteada.Requisitem-se, pois, as informações à pretensa autoridade 

coatora, no prazo de (10) dez dias, com atenção ao artigo 7º, inciso I, da 

Lei 12.016/2009. Após, vista ao representante do Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 29 de outubro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71915 Nr: 2284-05.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68929 Nr: 1053-40.2018.811.0022

 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: RMN, RADA, VMN, DVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo patrono do 

requerente, visando suprir a omissão na sentença retro.

Alega, em apertada síntese, que houve omissão na r. sentença, eis que 

esta não arbitrou os honorários advocatícios pelos serviços prestados 

pelo advogado nomeado a causídico.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.
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 FUNDAMENTO. DECIDO.

Razão assiste à parte quanto à omissão alegada, devendo ser ACOLHIDO 

o recurso.

Verifica-se que, realmente, houve omissão na r. sentença, eis que a ação 

foi julgada, e em sua parte dispositiva esta não se referiu aos honorários 

do causídico que patrocinou a defesa do autor.

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, 

RECEBO os embargos de declaração em sua totalidade, ACOLHENDO-OS, 

para adicionar a parte dispositiva da sentença retro, suprimindo, desta 

forma, a omissão existente, o trecho:

“Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. João Faustino 

Neto, OAB/MT 10.364-A, no presente feito, arbitro os honorários 

advocatícios em 02 (duas) URH, conforme Tabela XI da Resolução 

96/2007 OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se a respectiva certidão”.

 Mantendo-se inalteradas as demais determinações exaradas em 

sentença retro.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Pedra Preta-MT, 29 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72025 Nr: 2324-84.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito'

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72504 Nr: 2487-64.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70803 Nr: 1789-58.2018.811.0022

 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: Edson Marques de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretor(a) do Detran de Pedra Preta/MT, 

DIRETOR(A) PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Mandado de Segurança ingressado por EDSON MARQUES DE 

ALMEIDA em desfavor de DIRETOR(A) DO DETRAN DA COMARCA DE 

PEDRA PRETA – MT e DIRETOR(A) PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificados nos 

autos.

Em decisão proferida em ref. 04 determinou à parte autora que emendasse 

a inicial para sanar as irregularidades apontadas.

Regularmente intimado, o autor deixou decorrer o prazo sem qualquer 

manifestação nos autos, conforme certidão de ref. 08.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Fora verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas pela parte 

autora, uma vez que a inicial não foi recebida, mas determinou-se para 

que fosse emendada, conforme decisão de ref. 04.

Apesar da determinação deste Juízo, verifica-se que a parte requerente 

não emendou a inicial e sequer manifestou nos autos.

Ante ao exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento nos artigos 485, inciso I e 330, 

inciso IV, ambos do Código de Processo Civil e, ainda, determino o 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Sem custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70211 Nr: 1544-47.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Santos Giacomolli, ANTONIO ARNALDO 

PINHEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Revisional de Financiamento com pedido de tutela provisória 

de urgência ingressada por MARCELO SANTOS GIACOMOLLI em 

desfavor de BV FINANCEIRA S.A., devidamente qualificados nos autos.

Em decisão proferida em ref. 04 determinou à parte autora que emendasse 

a inicial para sanar as irregularidades apontadas.

Regularmente intimado, o autor deixou decorrer o prazo sem qualquer 

manifestação nos autos, conforme certidão de ref. 08.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Fora verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas pela parte 

autora, uma vez que a inicial não foi recebida, mas determinou-se para 

que fosse emendada, conforme decisão de ref. 04.

Apesar da determinação deste Juízo, verifica-se que a parte requerente 

não emendou a inicial e sequer manifestou nos autos.

Ante ao exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento nos artigos 485, inciso I e 330, 

inciso IV, ambos do Código de Processo Civil e, ainda, determino o 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51605 Nr: 1279-50.2015.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Clara Amada Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leyde Bruna Alves dos Santos, David Borges 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Pimentel Barbosa Neto - 

OAB:MT/18.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DR. Jonas Pimentel 

Barbosa Neto - OAB:MT/18.454, para que apresente a Impugnação à 

Contestação em Ref: 68, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47835 Nr: 2164-98.2014.811.0022

 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: Celio Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Novaes Porto - OAB:MT 

20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, para que apresente 

as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de Ref: 88, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68560 Nr: 906-14.2018.811.0022

 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: Elisângela Venancio Ferreira da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT, Juvenal Pereira 

Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:MT/19363, Procurador(a) Geral do Município de Pedra 

Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo legal, 

apresente perante esta Secretaria da Única Vara, Impugnação à 

Contestação de Ref: 23.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50949 Nr: 984-13.2015.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aislan Daniel Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu AISLAN DANIEL BARBOSA.Ante 

os serviços prestados pelo advogado nomeado, conforme Ref. 57, Dr. 

Gilberto Machado Custódio, arbitro os honorários advocatícios em 02 

(duas) URHs, conforme item 7.1 da Tabela XIX da Resolução 96/2007 

OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão. Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas 

e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ciência ao Ministério 

Público e a defesa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55703 Nr: 992-53.2016.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elhodete Baleeiro de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 .Diante do reconhecimento da figura do concurso material, disposta no 

artigo 69 do Código Penal, as penas estabelecidas pelo cometimento dos 

crimes dos artigos 330 do CP e 311 do CTB, devem ser somadas, 

perfazendo-se no total de 09 (NOVE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE 

DETENÇÃO E 30 (TRINTA) DIAS MULTAS, O QUE A TORNO DEFINITIVA.IV)

-DISPOSIÇÕES FINAIS.Deste feita, tendo em vista que a pena definitiva é 

de 09 (NOVE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO de detenção, e 

considerando que o réu é reincidente, com fundamento na Súmula 269 

STJ, estabeleço ao réu o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento da 

pena privativa de liberdade.Deixo de conceder ao condenado a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a 
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suspensão condicional da pena, eis que o réu é reincidente conforme 

fundamento acima, não preenchendo os requisitos previstos nos artigos 

44, inciso II, e 77, inciso I, ambos do Código Penal.Oportunamente, após o 

trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:a) 

expeça-se guia de execução definitiva do condenado.Observe-se a 

detração penal, nos termos do artigo 42 Código Penal.b) Em cumprimento 

ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta decisão;c) 

oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, 

inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este 

decisório.Ante os serviços prestados pela advogada nomeada Drª. 

Gabriela Pereira Costa, no presente feito, à Ref. 25, arbitro os honorários 

advocatícios em 02 (duas) URHs, conforme a Tabela XIX da Resolução 

96/2007 OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso.Expeça-se 

a respectiva certidão.Isento o réu do pagamento das custas 

processuais.Ciência ao Ministério Público e a defesa.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52866 Nr: 33-82.2016.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon Fernando Yokada 

Fernandes - OAB:MT/19.992

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Denunciado(a): Willian Martins de Oliveira, Cpf: 

05167456118, Rg: 2739118-3 SESP MT Filiação: Antonio Carmo de Oliveira 

e Elza Marta Martins Oliveira, data de nascimento: 12/07/1996, 

brasileiro(a), natural de Pedra preta-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: 

Rua Rodrigues Benedito Filho, 25, Bairro: Residencial Albertina, Cidade: 

Pedra Preta-MT

Valor das Custas Processuais:544,26 (quinhentos e quarenta e quatro 

reais e vinte e seis centavos) sendo que o valor de R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) se refere a custas 

judiciais e o valor R$ 130,86 (cento e trinta reais e oitenta e seis centavos) 

referente a taxa judiciária.

Prazo para pagamento:5

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, §5º da 

CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Vanessa M. Lemos Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 161138 Nr: 4627-53.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIARA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Busca e Apreensão e 

Citação, no valor de R$ 14,00 (catorze reais), mediante emissão de guia 

de diligência, no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços 

> Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado 

o comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102286 Nr: 2555-35.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio de França Eireli - EPP, Sérgio de França, 

Mara Neli Paes de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20945-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otacilio Peron - 

OAB:3684-A/MT

 Intimar para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao recurso de 

ref. 68

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 138505 Nr: 3406-69.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tomasia Pires de Moraes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ofício de ref.46 e 48

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123742 Nr: 2033-37.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Horácio Vilhagra Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indalécio da Costa Marques Filho, Salvador da 

Costa Marques, Jussara da Costa Marques Paracatú, Marcio da Costa 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fayrouz Mahala Arfox - 

OAB:13033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Jessiane Marques Paracatu - OAB:12177, Joedil 

Marciano Pires da Silva - OAB:10229/MT, Joelson Elias de Arruda - 

OAB:21577/MT, VERA LUCIA DE SOUZA - OAB:9364-MT

 CÓDIGO: 123742

DESPACHO

VISTO,

Indefiro pedido de ref.103, uma vez que a pauta de audiência encontra-se 

sobrecarregada, sem possibilidade de antecipação pelo fato de não haver 

data disponível. Aguarde-se audiência já designada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164163 Nr: 5589-76.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Justina Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 164163

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes para evidenciar que a mesma laborou em zona 

rural, dessa forma, tendo em vista que os documentos acostados na inicial 

não são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Além 

disso não foi juntado indeferimento administrativo. Neste modo, nos termos 

do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a petição 
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inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103205 Nr: 2874-03.2014.811.0028

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA 

NETO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do adolescente JARDEL 

CRISTÓVÃO DE ASSIS SILVA, com fundamento nos artigos 107, IV, 1ª 

figura e 109, VI, ambos do Código Penal e na Súmula 338 do STJ, para 

reconhecer o implemento da prescrição retroativa da pretensão 

punitiva.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106138 Nr: 503-32.2015.811.0028

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Angelo de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 106138

DECISÃO

VISTOS,

Preconiza o artigo 485, III, do CPC, que o juiz não resolverá o mérito 

quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nessa hipótese, 

antes de extinguir o feito sem resolução de mérito, deverá o requerente 

ser intimado pessoalmente para dar prosseguimento à ação no prazo de 

05 (cinco) dias, conforme determinado no artigo 485, §1º, do CPC.

Nesse sentido, intime-se o Requerente, por meio de seu patrono, para, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar prosseguimento ao feito, 

adotando as medidas que lhe competem.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito adotando 

as medidas pertinentes, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, II, §1º do CPC.

Decorrido o prazo sem manifestação ou sendo infrutífera intimação, 

certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164323 Nr: 5643-42.2018.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HLRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 164323

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Guarda proposta por Hélio Luiz Rondon da Silva, em 

face de Laudiceia Neres dos Santos em favor da menor Lauanny Manoely 

Neres da Silva.

 O requerente é genitor da menor, e narra que a mesma estava sobe seus 

cuidados aproximadamente uns quatro meses, e que certo dia a requerida 

pegou a menor para passar um fim de semana em sua residência, e não a 

permitiu mais que voltasse para os cuidados do genitor.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

Processe-se em segredo de justiça (art.189, II do CPC/2015).

Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

presente exordial.

Como é sabido, a proteção integral conferida pelo ECA à criança e ao 

adolescente como pessoa em desenvolvimento deve pautar de forma 

indelével as decisões que poderão afetar o menor. Sob a ótica dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, não são os pais que têm direito ao 

filho, mas sim, e, sobretudo, é o menor que tem direito a uma estrutura 

familiar que lhe confira segurança e todos os elementos necessários a um 

crescimento equilibrado.

Assim, entendo pertinente, para análise de pedido de tutela provisória de 

urgência, a realização de estudo psicossocial na residência dos autores 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Intime-se a equipe multidisciplinar do juízo para as providências 

necessárias.

Com a juntada do laudo, vistas ao MP.

Após, conclusos para designação de audiência.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 133468 Nr: 1349-78.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 CÓDIGO: 133468

DESPACHO

VISTOS,

Devidamente intimados para especificação das provas a serem 

produzidas, a Requerente deixou transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, ao passo que o Requerido pleiteou a realização de 

audiência de conciliação, com o fim de proceder a oitiva da parte autora, 

bem como a expedição de ofício ao Banco Bradesco para que confirme o 

crédito disponibilizado na conta de titularidade da Requerente.

Pois bem. No que tange ao pedido de encaminhamento de ofício à agência 

bancária onde o crédito foi disponibilizado à Requerente, entendo que o 

pedido não merece acolhimento uma vez que o ônus da prova incumbe ao 

réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

No que diz respeito ao pedido de designação de audiência, defiro o aludido 

pleito, para que seja procedida a oitiva da parte autora.

Nesse sentido, designo audiência instrução e julgamento para o dia 16 de 

maio de 2019, às 13h30min.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118286 Nr: 559-31.2016.811.0028

 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: TEODORO MARTINHO DA 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 11h20min, conforme 

ref. 29.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157685 Nr: 3245-25.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Matos Eubank de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Citação, no valor de 

R$ 14,00 (Catorze reais), mediante emissão de guia de diligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164317 Nr: 5641-72.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Cassia Teixeira Gosn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 164317

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de auxilio doença por invalidez.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 

designo a designo a perícia médica para o dia 01 de Fevereiro de 2019, às 

13h50min a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico que o autor(a) era 

beneficiário do INSS, uma vez que ocorreu a cessação do benefício.

Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164484 Nr: 5684-09.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinete Rondon da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal.A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, determino desde já a citação do requerido nos 

termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo 

de contestação, havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 

dias.Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.Defiro o pedido de Justiça 

Gratuita.Designo a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para 

o dia 09 de maio de 2019, às 13h30min.Intime-se a parte autora para 

indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164436 Nr: 5674-62.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZEMIRO DOMINGOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal.A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida.Dessa forma, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 09 de maio de 2019, às 

16h00min.Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias.Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido.Defiro o pedido de Justiça 

Gratuita.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015692-74.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMAR ROSALDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT0016611A-O 

(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, Verifico que o acordo juntado aos autos não se encontra 

devidamente assinado. Intimada a requerida para regularizar, decorreu o 

prazo e manteve-se inerte. Intime-se a requerente para manifestar sobre o 

acordo e o comprovante de pagamento acostado no ID 8574518 no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012687-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIZA DIAS DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8012687-10.2017.8.11.0028 Valor da causa: $37,480.00 POLO ATIVO: 

Nome: LEONIZA DIAS DO PRADO Endereço: Rua BENTO GOMES, 208, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO 

BRASIL SA Endereço: , S Nº, Palácio Paiaguás, Centro Político 

Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. POCONÉ, 30 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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012687-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIZA DIAS DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8012687-10.2017.8.11.0028 Valor da causa: $37,480.00 POLO ATIVO: 

Nome: LEONIZA DIAS DO PRADO Endereço: Rua BENTO GOMES, 208, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO 

BRASIL SA Endereço: , S Nº, Palácio Paiaguás, Centro Político 

Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. POCONÉ, 30 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: 8011735-31.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8011735-31.2017.8.11.0028 Valor da causa: $37,480.00 POLO ATIVO: 

Nome: ANTONIA MARIA DE SOUZA Endereço: Rua CUIABÁ, S/N, AREÃO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO 

BRASIL SA Endereço: , S Nº, Palácio Paiaguás, Centro Político 

Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. POCONÉ, 30 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: 8011735-31.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8011735-31.2017.8.11.0028 Valor da causa: $37,480.00 POLO ATIVO: 

Nome: ANTONIA MARIA DE SOUZA Endereço: Rua CUIABÁ, S/N, AREÃO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO 

BRASIL SA Endereço: , S Nº, Palácio Paiaguás, Centro Político 

Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. POCONÉ, 30 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 
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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: 8013884-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS PAES RONDON (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 10 de 

dezembro de 2018, às 13:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CURSINO DE PAULA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 10 de 

dezembro de 2018, às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-66.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EURINDO GONCALVES LOPES (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)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 10 de 

dezembro de 2018, às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-36.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 10 de 

dezembro de 2018, às 14:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010771-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUEDIR RAMOS 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 10 de 

dezembro de 2018, às 14:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010291-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO ELIAS ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 10 de 

dezembro de 2018, às 14:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013794-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DENILDES CANAVARROS 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 10 de 

dezembro de 2018, às 14:50 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010994-59.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA DALLA NORA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY ALVES CERQUEIRA (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Acerca da certidão de ID 8506437 vistas a parte 

autora para requerer o que entender de direito no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção. Certifique-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011151-66.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE CAMPOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXAME DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, Considerando o decurso de tempo, intime-se o 

reclamante para requerer o que entender de direito no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013886-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE LEMES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 10 de 

dezembro de 2018, às 15:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010177-92.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DE ANDRADE VILACHA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZELIA CARVALHO SOARES (EXECUTADO)

 

DESPACHO VISTOS, Intime-se a reclamante para apresentar novo 

endereço do executado no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 

Certifique-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015308-14.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8015308-14.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 16.731,43; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE 

RAMOS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente 

instruído para julgamento. Preliminar No que tange à incompetência em 

razão da matéria pela necessidade de realização de perícia técnica, 

rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório trazido aos autos é 

suficiente para o julgamento da lide. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos do autor são 

procedentes. Trata-se de ação indenizatória em face de DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, aduz o autor que na data de 01 de abril de 

2015 se dirigiu até a loja “CITY LAR”, localizada na cidade de POCONÉ/MT, 

ocasião em que efetuou a aquisição de um refrigerador Eletrolux no valor 

de R$ 1.731,43 (mil setecentos e trinta e um reais e quarenta e três 

centavos), porém alega que o produto apresentou defeitos. O promovente 

se socorreu do Procon e até o momento não obteve resposta da parte 

reclamada. A reclamada alega que não recebeu informação sobre o 

defeito e que a parte não apresentou pretensão resistida, aduz que não 

tem responsabilidade sobre o defeito do produto. Inicialmente, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Nesse sentido, se define fornecedor como toda pessoa física 

ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 

entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Em 

resumo, é aquele que tem como atividade habitual o fornecimento de 

produtos e serviços. Com efeito, pela análise documental trazida aos 

autos, é possivelmente perceber a má-fé da reclamada em negar, 

peremptoriamente, o reparo do bem no prazo legal, em que pese ter 

ciência inequívoca da obrigação assumida. Ademais, diversas foram às 

tentativas da reclamante em ver solucionado o seu problema, entretanto, 

como pólo mais forte, a reclamada se negou a prestar tal auxílio ignorando 

as regras consumeiristas e causando ao autor profundo dissabor. Vender 

produto e negar o reparo quando determinado pela lei ofende a disposição 

do artigo 51, inciso XV, do CDC devendo à fornecedora, para tanto, ser 

repreendida. Todo esse desgaste suportado pelo reclamante, até o dia de 

hoje, vem corroborar o descaso pelo qual a reclamada se utiliza para se 

relacionar com seus consumidores. Sendo assim, agiu a reclamada de 

má-fé, em nítida conduta ilícita e contrária aos ideais principiológicos do 

CDC. No tocante ao dano moral, este surge no instante em que o ser 

humano suporta um constrangimento que não lhe era exigível razão pela 

qual absorve a dor interna desnecessariamente. O simples desgosto em 

razão de acontecimentos corriqueiros, seja por circunstância interna ou 

externa, não é capaz de, por si só, ensejar a pretensa reparação. O dano 

moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. 

Não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a 

indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do 

indivíduo. Neste diapasão, a reclamante sofreu com o comportamento 

incompatível da reclamada em negar, peremptoriamente, o reparo do bem 

defeituoso. Nesse sentido vem decidindo a jurisprudência: COMPRA E 

VENDA - GUARDA-ROUPAS ENTREGUE COM ESPELHO QUEBRADO - 

DEFEITO NÃO SANADO - DANO MORAL CONFIGURADO, MAS 

MAJORADO DE R$800,00 PARA R$2.000,00 - OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

VALOR DA ASTREINTE FIXADO COM PROPORCIONALIDADE - VALOR DO 

ESPELHO A SER REPARADO INFERIOR AO VALOR DE TODO O 

GUARDA-ROUPAS - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. V O T O O dano 

moral, configurado na forma da sentença, deve ser majorado para 

R$2.000,00 por se mostrar mais compatível à lesão. Quanto à astreinte, 

visa assegurar o cumprimento da obrigação de reparar espelho de 

guarda-roupa cujo valor é, por se tratar de mera parte do todo, inferior ao 

seu valor de compra. Logo, foi fixado com proporcionalidade. Isto posto, 

voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para majorar a 

indenização por dano moral para R$2.000,00, atualizados a contar deste 

julgamento, por se mostrar mais compatível à lesão. Rio de Janeiro, 4 de 

julho de 2013. JOÃO LUIZ FERRAZ DE OLIVEIRA LIMA JUIZ RELATOR 

(TJ-RJ - RI: 00048657720128190087 RJ 0004865-77.2012.8.19.0087, 

Relator: JOAO LUIZ FERRAZ DE OLIVEIRA LIMA, Quarta Turma Recursal, 

Data de Publicação: 20/08/2013 13:15) Assim comprovado o 

comportamento impetuoso e contrário ao direito pela reclamada, 

valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar 

a condição econômica da reclamante e do reclamado, arbitro a 

indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

levando-se em conta a extensão do dano e as condições financeiras da 

reclamante e da reclamada. Ademais, mostra-se justo porquanto atende o 

caráter repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de cometer 

outros ilícitos perpetrados na mesma forma praticada. Quanto aos danos 

materiais é de rigor a procedência da restituição do valor pago pelo 

produto, no montante de R$ 1.731,43 (mil setecentos e trinta e um reais e 

quarenta e três centavos), na forma simples, conforme nota fiscal anexa 

no Id n° 8570220. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar solidariamente as reclamada a pagarem à parte reclamante o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ). CONDENAR a reclamada a restituir o valor de $ 1.731,43 

(mil setecentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos), corrigidos 

monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no 

importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da compra do 

produto (súmula 43 do STJ). Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas providencias. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 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: 8014400-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAYME BERNARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 10 de 

dezembro de 2018, às 15:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014158-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 10 de 

dezembro de 2018, às 15:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013901-36.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIA PAULA MENDES (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 10 de 

dezembro de 2018, às 15:50 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010757-25.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE APARECIDA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (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))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013888-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS CATARINO DA LUZ 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 10 de 

dezembro de 2018, às 16:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017247-29.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA GERTRUDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016696-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CILSE LUCIA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (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))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019164-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014403-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSELAINE CRISTINA PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 10 de 

dezembro de 2018, às 16:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019165-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOLANGE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019174-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DE ALMEIDA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019162-16.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA QUINTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018560-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS ALEX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013985-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 10 de 

dezembro de 2018, às 16:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018563-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DA COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 
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n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019097-21.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014402-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANA RODRIGUES DE SOUZA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 10 de 

dezembro de 2018, às 16:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010692-93.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMARQUE PAULO DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019152-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELESTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-26.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA OAB - MT24403/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 10 de 

dezembro de 2018, às 17:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019124-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MARTINS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018509-14.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANILSON AMORIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 
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intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019123-19.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA CRUZ DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019306-87.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDINALVA LUZIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019125-86.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS NARCISO LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019265-23.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANY CARLA FERREIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000346-41.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HIPOLITO BARBOSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000346-41.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: HIPOLITO BARBOSA LIMA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL HIPOLITO BARBOSA LIMA ajuizou a 

presente ação na qual pleiteia o benefício previdenciário para concessão 

de aposentadoria por idade rural em face do INSS, ambos já qualificados 

nos autos. Argumenta a parte autora que é segurado especial da 

Previdência Social e preenche os requisitos legais para obtenção do 

mencionado benefício. Inicial acostada com documentos às fls. 13/42. 

Regularmente citada, a autarquia ré apresentou contestação às fls. 57/66. 

Impugnação às fls. 67/70. Realizada a audiência de instrução e julgamento, 

foram inquiridas duas testemunhas (fls. 77/78). A parte autora ofertou 

alegações finais remissivas. É o relatório. Decido. Entendendo presentes 

os pressupostos processuais, legitimidade, interesse processual e não 

havendo preliminares, nulidades ou questões prejudiciais a serem 

analisadas, passo ao julgamento de mérito. Da análise detida e cautelosa 

dos autos, verifica-se que melhor sorte assiste à parte autora, conforme a 

seguir será demonstrado. Com efeito, a concessão de aposentadoria por 

idade de trabalhador rural está condicionada à presença dos seguintes 
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requisitos: a) Contar 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e 60 

(sessenta), se homem; b) Comprovar o efetivo exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondentes à carência do benefício pretendido (art. 48, 

§§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). Saliente-se que o tempo de serviço, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando 

baseado em início de prova material/documental (§ 3º, art. 55, Lei 8.213/91 

e Súmula 149/STJ). Com efeito, no caso em tela, a parte autora nasceu em 

11.08.1957 (fl. 39) e completou em 2017 a idade de 60 anos, adimplindo a 

carência, prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91, de 180 meses. No 

tocante à prova do labor rural, verifica-se a presença de início razoável de 

prova escrita, contemporânea ao período de carência, mediante a 

apresentação em juízo do seguinte documento: a) a) Notas fiscais em 

nome do autor, referente à compra de produtos rurais/vacinação entre os 

anos de 2005/ 2006 /2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 

2015/ 2016/ 2017 –fls. 18/31; b) b) Cópia do contrato de compra e venda 

de imóvel, em nome do autor, datado em 28.11.1997, constando sua 

profissão como lavrador –fl. 32; c) c) Cópia das certidões de nascimento 

dos filhos do autor, as quais consignam sua profissão de lavrador – fls. 

34/36. Corroborando, os testemunhos colhidos durante a audiência de 

instrução e julgamento foram uníssonos e harmônicos no sentido de que a 

parte autora desempenhou labor rural, por período superior ao da carência 

exigida e em regime de economia familiar: A testemunha Joscelino Dias 

Glória declarou, em juízo, que conhece o requerente desde 1998; que o 

requerente sempre foi trabalhador rural; que, de 1998 a 2016, o 

requerente tinha uma propriedade rural localizada na GLEBA ARAGUARI, 

município de Porto Alegre do Norte/MT, de aproximadamente 15 alqueires; 

que plantava arroz e milho; que criava galinha, porco e poucas cabeças 

de gado para própria subsistência dele e da família; que não tinha ajuda de 

terceiros ou contratavam empregados; que na propriedade rural não tinha 

maquinários, sendo o serviço manual; que em 2016 o requerente 

mudou-se para outro assentamento localizado no P.A. CANABRAVA, 

município de Canabrava do Norte/MT, de aproximadamente 05 alqueires; 

que cria gado para tirar leite e planta mandioca para consumo próprio. A 

testemunha Izabel de Aquino Luz disse, em juízo, que conhece o 

requerente morando no Estado de Mato Grosso desde 1996; que o 

requerente sempre foi trabalhador rural; que, de 1996 a 2016, o 

requerente tinha uma propriedade rural localizada na GLEBA ARAGUARI 

(SETOR 8), município de Porto Alegre do Norte/MT, de aproximadamente 20 

alqueires; que plantava mandioca e cana; que criava galinha, porco e 

poucas cabeças de gado para própria subsistência dele e da família; que 

não tinha ajuda de terceiros ou contratavam empregados; que na 

propriedade rural não tem maquinários, sendo o serviço manual; que em 

2016 o requerente mudou-se para outro assentamento localizado no P.A. 

CANABRAVA, município de Canabrava do Norte/MT, de aproximadamente 

05 alqueires; que continua exercendo a mesma atividade. Assim sendo, 

estando demonstrado o efetivo trabalho rural pela prova documental 

corroborada pela prova testemunhal apresentada, deve ser reconhecido o 

direito à obtenção do benefício de aposentadoria por idade, no valor de um 

salário mínimo. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

NCPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de 

condenar o INSS ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de 

um salário mínimo, em favor da parte autora, com termo inicial em 

16.08.2017 (fl. 42), data do requerimento administrativo. Quanto à 

atualização monetária, na linha de entendimento do STF expressa no 

julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), e do STJ, 

sedimentado no REsp 1.495.146-MG, julgado em 22.02.2018, incidem juros 

moratórios conforme os índices aplicáveis às cardenetas de poupança 

(artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), 

devendo a correção monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, 

desde quando devidas, de acordo com o INPC. Sem custas processuais, 

diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes 

fixados no percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação 

da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação. Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão. Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. 

Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000213-96.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ONILIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000213-96.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA ONILIA PEREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL MARIA ONILIA PEREIRA DA SILVA ajuizou a 

presente ação na qual pleiteia o benefício previdenciário de aposentadoria 

por idade (pescadora) em face do INSS, ambos já qualificados nos autos. 

Argumenta a parte autora que é segurada especial da Previdência Social e 

preenche os requisitos legais para obtenção do mencionado benefício. 

Juntou os documentos de fls. 11/56. Regularmente citada, a autarquia ré 

apresentou contestação, oportunidade em que anexou cópia da CNIS da 

autora (fls. 60/73). Impugnação nas fls. 75/76. Realizada a audiência de 

instrução e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas (fls. 82/83). A 

parte autora ofertou alegações finais remissivas. É o relatório. Decido. 

Entendendo presentes os pressupostos processuais, legitimidade, 

interesse processual e não havendo preliminares, nulidades ou questões 

prejudiciais a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito. Da análise 

detida e cautelosa dos autos, verifica-se que melhor sorte assiste à parte 

autora, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, a concessão de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural ou pescador está 

condicionada à presença dos seguintes requisitos: a) Contar 55 

(cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta), se homem; 

b) Comprovar o efetivo exercício de atividade rural ou pesqueira, ainda 

que de forma descontínua, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondentes à carência do benefício pretendido (art. 48, 

§§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). Saliente-se que o tempo de serviço, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando 

baseado em início de prova material/documental (§ 3º, art. 55, Lei 8.213/91 

e Sumula 149/STJ). Com efeito, no caso em tela, a parte autora nasceu em 

30.11.1959 (fl. 13) e completou em 2014 a idade de 55 anos, adimplindo a 

carência, prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91, de 180 meses (ou 15 

anos). No tocante à prova do labor pesqueiro, verifica-se a presença de 

início razoável de prova escrita, contemporânea ao período de carência, 

mediante a apresentação em juízo dos seguintes documentos: a) Ficha de 

Cadastro na Colônia dos Pescadores de Porto Alegre do Norte-MT, cuja 

data de realização do cadastro foi em 28.02.2005; b) Comprovantes de 

pagamento de mensalidades da Colônia de Pescadores, referentes aos 

anos 2005 a 2018 - fls. 23/36; c) Ficha de Cadastro na Colônia dos 

Pescadores de Porto Alegre do Norte-MT, em nome do companheiro da 

autora, Sr. José Nascimento de Abreu, constado data do cadastro em 

31.03.1998 - fl.16; d) Comprovantes de pagamento de mensalidades da 

Colônia de Pescadores, em nome do companheiro da requerente, 

referentes aos anos 1997 a 2004 - fls. 17/23; e) Declarações de pescas 

individuais em nome da requerente, emitidas pela SEMA-MT e pela 

Federação dos Pescadores do Estado de Mato Grosso – FEPESC-MT nos 

anos de 2007 a 2017 – fls.37/47; f) Carteira de pescadora profissional 

emitida em 28/02/2005 – fl. 48; g) Carteira de Associada na Colônia de 

Pescadores de São Félix do Araguaia-MT – fl.48; h) Requerimentos do 

Seguro-Desemprego Pescador Artesanal, datados em 19.12.2008 e 

10.12.2011-fls. 50/52; i) Certidões de nascimento dos seus filhos, 

registrados nos anos de 1992 e 1998, ambas constando a profissão de 

lavrador do companheiro da autora – fls. 54/55. Corroborando, os 

testemunhos colhidos durante a audiência de instrução e julgamento foram 

uníssonos e harmônicos no sentido de que a parte autora desempenhou 

atividade pesqueira, por período superior ao da carência exigida: A 

testemunha José Pereira da Silva, declarou, em juízo, "que conhece a 

requerente desde 1977; que inicialmente a requerente trabalhava na roça, 
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juntamente com o genitor; que em 2000 teve contato novamente com a 

requerente; que em 2000 a requerente já era pescadora; que a requerente 

pescava junto com marido, José do Nascimento de Abreu; que o 

declarante também era pescador; que acampavam juntos nos períodos de 

pesca; que ficavam até 06 dias pescando, enquanto o gelo durasse; que 

atualmente a requerente continua exercendo a profissão de pescadora; 

que sempre pescaram no rio Tapirapé; que a requerente faz parte da 

associação dos pescadores "- fl.82 A testemunha Antônio Francisco de 

Sousa, disse, em juízo, "que conhece a requerente desde 1970; que 

desde 1997 a requerente é pescadora; que o declarante também é 

pescador; que a requerente pescava junto com marido, José do 

Nascimento de Abreu; que se encontravam no rio; que acampavam juntos 

nos períodos de pesca; que atualmente a requerente continua exercendo 

a profissão de pescadora; que sempre pescaram no rio Tapirapé; que a 

requerente faz parte da associação dos pescadores."-fl.82 Assim sendo, 

estando demonstrada efetiva atividade de pescador pela prova 

documental corroborada pela prova testemunhal apresentada, deve ser 

reconhecido o direito à obtenção do benefício de aposentadoria por idade, 

no valor de um salário mínimo. Nesse sentido: "PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA. SEGURADO ESPECIAL. PESCADOR ARTESANAL. 

TEMPO DE SERVIÇO COMPROVADO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. JUROS DE MORA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O segurado 

comprovou a condição de pescador artesanal através de seu registro de 

pescador profissional expedido pela Secretaria do Meio Ambiente em 

1992; documento de identidade de pescador expedido pelo Ministério da 

Agricultura em agosto/84; Caderneta de inscrição e registro na Marinha 

como pescador profissional, datada de 1973; recibos particulares de 

pagamento de mensalidades para a Colônia de Pescadores de 

Caravelas/BA, referentes aos anos de 1991/1999; os quais foram 

corroborados pelas testemunhas, no sentido de que sempre laborou como 

pescador, fazendo jus à aposentadoria por tempo de serviço desde a 

citação do INSS. 2. A correção monetária se fará nos termos do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal vigente ao tempo da execução e os juros de 

mora, contados a partir da citação, serão de 1% a.m., em relação ao 

período anterior à Lei nº 11.960/09, seguindo a sistemática deste diploma 

após a sua vigência. 3. Honorários advocatícios devidos pelo INSS devem 

ser reduzidos para 10% sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, conforme Súmula 

111 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Apelação do INSS e remessa oficial 

a que se dá parcial provimento." (AC 0023700-44.2007.4.01.9199 / BA, 

Rel. JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 09/05/2016). ANTE O EXPOSTO, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS ao pagamento de 

Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, em favor da parte 

autora, com termo inicial em 17.01.2017 (fl. 15), data de entrada do 

requerimento administrativo. Quanto à atualização monetária, na linha de 

entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão 

de 20/09/2017), e do STJ, sedimentado no REsp 1.495.146-MG, julgado em 

22.02.2018, incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis às 

cardenetas de poupança (artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, com a redação 

da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das parcelas 

atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo com o 

INPC. Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 24, 

inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o 

valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 

111 do STJ. Em se tratando de verba alimentar e porque fortes os 

elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo 

do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a tutela 

provisória de urgência para que seja imediatamente implantado o benefício 

buscado, no prazo de 30 dias contados da intimação. Oficie-se para 

implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da 

decisão. Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos 

do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

2ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001141-47.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO GINAL ARAUJO CONCEICAO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENUELITA BISPO DOS SANTOS OAB - GO37162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001141-47.2018.8.11.0059. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA DO GINAL ARAUJO CONCEICAO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS Aqui se revela ação para concessão 

de benefício assistencial ao portador de deficiência. Inicialmente, defiro os 

benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Na exordial, a parte requerente pugnou pela 

concessão do benefício liminarmente, aduzindo estarem presentes os 

requisitos legais para tanto. Em que pesem as alegações perpetradas pela 

parte autora, bem como os documentos médicos acostados ao feito, para 

a concessão de benefício previdenciário em tela, é impositiva a produção 

de prova pericial, não somente a de natureza médica, como também 

aquela consistte em estudo psicossocial para fins de aferição da 

hipossuficiência financeira. Desta feita, INDEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Em prosseguimento, determino que seja 

procedida a citação do demandado, mediante remessa dos autos, para, 

querendo, apresentar contestação. No caso de pretender-se produção de 

prova técnica, poderá a parte ré apresentar, desde logo, quesitos e 

indicar assistente técnico. Após, a Secretaria deste Juízo deverá intimar a 

parte requerente de que ela tem o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de eventuais quesitos para formulação da perícia médica, 

bem como para que posse indicar assistente técnico. Assim, nomeio, 

desde já, o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar 

a perícia em data e horários oportunamente agendados pela Secretaria 

Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre 

do Norte/MT. Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução 

nº. 305/2014 - CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, 

fixo-os em R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos 

honorários além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades 

que tornam imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos 

médicos, como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, 

etc. Desse modo, a experiência tem mostrado que apenas com a 

promessa de elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de 

médicos. 2 – Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas 

partes. 3 - Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, 

para comparecimento na data e local agendados. 4 – Instrua-se o ofício a 

ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes; Após, 

determino que se expeça ofício à Equipe Multidisciplinar do Juízo para que, 

em 30 (trinta) dias a contar da intimação, realize estudo psicossocial junto 

à residência da parte autora, constando-se como objeto do estudo a 

análise quanto à hipossuficiência financeira alegada, bem como deverão 

ser respondidos os quesitos eventualmente apresentados pelas partes. 

Elaborados os laudos e encartados aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 26 de outubro de 2018. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000763-91.2018.8.11.0059

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:

DARCY BENTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000763-91.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DARCY BENTO DE OLIVEIRA Aqui se tem ação para busca e apreensão 

promovida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 

DARCY BENTO DE OLIVEIRA. Consta nos autos que as partes 

entabularam contrato de alienação fiduciária de um veículo automotor 

identificado com o CHASSI 9BWAA05W9EP050561 e PLACA ONM 6796. 

Os autos registram que o valor financiado foi de R$ 17.482,32 (dezessete 

mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), tendo as 

partes pactuado que o pagamento se realizaria por meio de 48 (quarenta e 

oito) parcelas mensais. Aduziu o autor que a parte requerida teria deixado 

de efetuar o pagamento desde a parcela vencida em 29/04/2018. A parte 

requerente notificou a requerida por meio de carta registrada com aviso de 

recebimento, acerca da mora no adimplemento de suas obrigações 

decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Diante da inércia da parte 

requerida e diante do esgotamento dos meios para obter o pagamento do 

débito, a parte requerente ajuizou presente ação em que pediu a tutela de 

urgência consistente em busca e apreensão do bem dentre outras 

consequências decorrentes da mora. É o relatório. Decido. O Decreto-lei 

911/1969 estabelece, no artigo 3º, que “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”. 

Sendo assim, tendo ficado demonstrada a mora por meio da notificação 

extrajudicial, defiro a liminar e determino a expedição de mandado de 

citação e de busca e apreensão do veículo automotor objeto desta ação. 

Caso o bem seja encontrado e apreendido, expeça a Secretaria deste 

Juízo ofício ao DETRAN requisitando a suspensão da cobrança e no 

apontamento de quais débitos relacionados ao RENAVAM, bem como, 

caso o bem seja apreendido, expeça ofício a Secretaria Estadual da 

Fazenda de Mato Grosso, requisitando a abstenção na cobrança de 

eventuais débitos relativos a IPVA incidentes sobre o bem. Deverá a 

Secretaria deste Juízo fazer constar no mandado de busca e apreensão, 

além de outras faculdades e advertências dirigidas à parte requerida, que 

o devedor, por ocasião do cumprimento do mandado, deverá entregar o 

bem e seus respectivos documentos. Arbitro honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido com esta 

demanda. Poderá o senhor oficial de justiça usar as faculdades previstas 

no artigo 212 do Código de Processo Civil e utilizar de reforço policial caso 

seja demonstrada a necessidade, ficando também autorizado 

arrombamento caso se sobreponha obstáculo para a apreensão do bem. 

Em tempo, deverá o meirinho, no ato da citação da parte requerida, 

cientifica-la que de que esta dispõe do prazo de 05 (cinco) dias, após a 

execução da liminar, para purgar a mora, efetuando o pagamento integral 

do débito, caso contrário a propriedade se consolidará em favor do 

requerente. Outrossim, o prazo para a apresentação de defesa é de 15 

(quinze) dias, a contar do cumprimento da liminar. Porto Alegre do 

Norte/MT, 28 de junho de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38713 Nr: 2900-23.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edenir Piteri Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, através de seu advogado, para apresentação de 

impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40594 Nr: 521-75.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Bonfim dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO do autor, na pessoa da advogada, para no prazo 

legal, IMPUGNAR a contestação de Ref. 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37288 Nr: 2209-09.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadira Hoffmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, através de seu advogado, para apresentação de 

impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37450 Nr: 2276-71.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Advaldo Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, através de seu advogado, para apresentação de 

impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39407 Nr: 3203-37.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalina dos Santos Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO da autra, na pessoa da advogada, para IMPUGNAR 

a Contestação de Ref. 28, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41871 Nr: 1200-75.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alair Maria Santoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certififo a INTIMAÇÃO da autora, por sua procuradora, para no prazo 

legal, IMPUGNAR a Contestação juntada na Ref. 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36053 Nr: 1599-41.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Lindalva Moreno da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, através de seu advogado, para apresentação de 

impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42155 Nr: 1343-64.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Rutzen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, através de seu advogado, para apresentação de 

impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43214 Nr: 1963-76.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, através de seu advogado, para apresentação de 

impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43215 Nr: 1964-61.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, através de seu advogado, para apresentação de 

impugnação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42231 Nr: 1401-67.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pâmela Valéria Telles de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, através de seu advogado, para apresentação de 

impugnação dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43218 Nr: 1966-31.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, através de seu advogado, para apresentação de 

impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38722 Nr: 2906-30.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo dos Reis Maria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, através de seu advogado, para apresentação de 

impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41986 Nr: 1271-77.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Rodrigues Pereira de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, através de seu advogado, para apresentação de 

impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42591 Nr: 1604-29.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Castro Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a autora, através de seu advogado, para apresentação de 

impugnação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000095-46.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

S E N T E N Ç A Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da 

Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO A presente execução foi ajuizada 

pela parte Requerente em face do ESTADO DO MATO GROSSO, visando a 

execução de honorários advocatícios decorrentes da atuação da parte 

exequente como Defensor Dativo. No entanto, conforme certidão acostada 

aos autos, a parte exequente - devidamente intimada - não apresentou na 

Secretaria desta Vara a(s) respectiva(s) certidão(ões) circunstanciada(s) 

de honorários advocatícios, sendo este documento indispensável ao 

regular prosseguimento do processo. Com efeito, quedando-se inerte a 

parte exequente quanto a tal diligência, a extinção do processo sem 

resolução do mérito é medida que se impõe. III- DO DISPOSITIVO Ante o 

exposto, forte em tais fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, sem 
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resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Arquivem-se os autos, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intimem-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145713 Nr: 2358-74.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. A. M. Participações Ltda, Claúdio Antonio Buziquia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar José Plentz Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jarbas Costa Batista - OAB:MT 

24731/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 562 do Novo Código de Processo 

Civil, DEFIRO a liminar pleiteada, para o fim de conceder a manutenção de 

posse, de modo que determino que o requerido se abstenha de praticar 

qualquer ato espoliativo ou turbativo na posse que a parte autora exerce 

sobre a área localizada na FAZENDA QUATRO IRMÃOS, sob pena de, 

assim não o fazendo, incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) 

por dia, com o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para o caso 

de descumprimento da ordem e sem prejuízo da resposta criminal à 

transgressão da ordem judicial.Expeça-se mandado de manutenção de 

posse, que deverá ser cumprido em diligência, com reforço policial se 

necessário for, cabendo ao executor da Ordem Judicial todo o cuidado 

que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto 

quanto possível, o conflito ou a contenda física com os requeridos. Caso 

haja necessidade de reforço Policial, requisite-se mediante ofício ao 

Comando da Polícia Militar desta Comarca. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a ação, em 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 564 

do CPC.Contestado o feito, intime-se a autora para, em igual prazo, 

impugnar a contestação.Juntadas contestação e impugnação, 

certifique-se e façam-me conclusos para saneamento.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146702 Nr: 2947-66.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Primo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Conde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaidy Marlone Naves 

Nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 562 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO a liminar pleiteada, para o fim de determinar a imediata 

reintegração de posse do autor nos imóveis rurais objeto das matrículas 

n.º 15.256 e 15.257, totalizando uma área de 1.991 hectares, devidamente 

registrada no CRI de São Félix do Araguaia/MT. Expeça-se o Mandado de 

Reintegração de Posse, que deverá ser cumprido em diligência, com 

reforço policial, se necessário for, cabendo ao executor da Ordem 

Judicial, todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta 

natureza, evitando-se, o quanto possível, o conflito com o requerido.Caso 

haja necessidade de reforço policial, requisite-se mediante ofício ao 

Comando da Polícia Militar desta Comarca.Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias.Após a 

contestação, intime-se o requerente para, em igual prazo, impugnar 

contestação.Ultrapassados os prazos, com ou sem manifestação, 

t o r n e m - m e  o s  a u t o s  c o n c l u s o s  p a r a 

análise.Intimem-se.Cumpra-se.Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20960 Nr: 1864-93.2010.811.0017

 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: Sebastião Fernandes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n.º 

305/2014 – CJF e sendo permitido ultrapassar em até três vezes o valor 

da Tabela IV, nos termos do parágrafo único do artigo 28, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização da médica perita, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e o lugar de sua realização. O prazo para conclusão dos 

trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será de 45 (quarenta 

e cinco dias) dias, cujo inicio ficará por conta das providencias ora 

mencionadas, ocorrendo de imediato após efetiva-las ou vencidos os 

prazos consignados.A perita deve ser advertida para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.A Perita deverá informar a este Juízo e as Partes, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização da 

perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se a perita para desempenhar o 

encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 158 do Código de 

Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 da Resolução 

305/2014 – CJF. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as 

partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Após, voltem-me conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19466 Nr: 351-90.2010.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Ione de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n.º 

305/2014 – CJF e sendo permitido ultrapassar em até três vezes o valor 

da Tabela IV, nos termos do parágrafo único do artigo 28, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização da médica perita, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e o lugar de sua realização. O prazo para conclusão dos 

trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será de 45 (quarenta 

e cinco dias) dias, cujo inicio ficará por conta das providencias ora 

mencionadas, ocorrendo de imediato após efetiva-las ou vencidos os 

prazos consignados.A perita deve ser advertida para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.A Perita deverá informar a este Juízo e as Partes, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização da 

perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se a perita para desempenhar o 

encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 158 do Código de 

Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 da Resolução 

305/2014 – CJF. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as 

partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 
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Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Após, voltem-me conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38732 Nr: 2480-63.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivoni Rodrigues da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O, Flavio Marcio de Sousa Oliveira - OAB:13346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n.º 

305/2014 – CJF e sendo permitido ultrapassar em até três vezes o valor 

da Tabela IV, nos termos do parágrafo único do artigo 28, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização da médica perita, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e o lugar de sua realização. O prazo para conclusão dos 

trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será de 45 (quarenta 

e cinco dias) dias, cujo inicio ficará por conta das providencias ora 

mencionadas, ocorrendo de imediato após efetiva-las ou vencidos os 

prazos consignados.A perita deve ser advertida para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.A Perita deverá informar a este Juízo e as Partes, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização da 

perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se a perita para desempenhar o 

encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 158 do Código de 

Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 da Resolução 

305/2014 – CJF. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as 

partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Após, voltem-me conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45319 Nr: 1632-08.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Alves Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n.º 

305/2014 – CJF e sendo permitido ultrapassar em até três vezes o valor 

da Tabela IV, nos termos do parágrafo único do artigo 28, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização da médica perita, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e o lugar de sua realização. O prazo para conclusão dos 

trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será de 45 (quarenta 

e cinco dias) dias, cujo inicio ficará por conta das providencias ora 

mencionadas, ocorrendo de imediato após efetiva-las ou vencidos os 

prazos consignados.A perita deve ser advertida para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.A Perita deverá informar a este Juízo e as Partes, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização da 

perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se a perita para desempenhar o 

encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 158 do Código de 

Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 da Resolução 

305/2014 – CJF. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as 

partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Após, voltem-me conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43109 Nr: 317-42.2015.811.0017

 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: Chirlei Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Previdência Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n.º 

305/2014 – CJF e sendo permitido ultrapassar em até três vezes o valor 

da Tabela IV, nos termos do parágrafo único do artigo 28, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização da médica perita, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e o lugar de sua realização. O prazo para conclusão dos 

trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será de 45 (quarenta 

e cinco dias) dias, cujo inicio ficará por conta das providencias ora 

mencionadas, ocorrendo de imediato após efetiva-las ou vencidos os 

prazos consignados.A perita deve ser advertida para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.A Perita deverá informar a este Juízo e as Partes, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização da 

perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se a perita para desempenhar o 

encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 158 do Código de 

Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 da Resolução 

305/2014 – CJF. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as 

partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Após, voltem-me conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13515 Nr: 299-02.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Sofires de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n.º 

305/2014 – CJF e sendo permitido ultrapassar em até três vezes o valor 

da Tabela IV, nos termos do parágrafo único do artigo 28, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização da médica perita, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e o lugar de sua realização. O prazo para conclusão dos 

trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será de 30 (trinta) 

dias, cujo inicio ficará por conta das providencias ora mencionadas, 

ocorrendo de imediato após efetiva-las ou vencidos os prazos 

consignados.Intime-se a perita para desempenhar o encargo, com as 

advertências legais dos artigos 157 e 158 do Código de Processo Civil, 

inclusive acerca do disposto no artigo 24 da Resolução 305/2014 – CJF. A 

perita deve ser advertida para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados e no prazo assinalado, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial.Quesitos já apresentados às fls. 

48 e 116/117.A Perita deverá informar a este Juízo, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização da perícia (art. 

474, do NCPC). Com a vinda aos autos da informação, intimem-se a 
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autarquia ré, o (a) procurador (a) da parte autora, bem como a parte 

requerente da data designada para a realização da perícia, sob pena de 

preclusão da prova. Consigne que o periciando deverá comparecer ao ato 

acompanhado de exames e atestados médicos atualizados.Com a juntada 

do laudo nos autos, intimem-se as partes para se pronunciarem no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o 

prazo para as partes sem pedido de complementação ou esclarecimento 

do laudo, solicite-se o pagamento dos honorários periciais junto ao 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição 

Federal- AJG/JF. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Após, 

voltem-me conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146635 Nr: 2905-17.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lenir Pires de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146638 Nr: 2908-69.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete de Sousa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133005 Nr: 134-37.2016.811.0017

 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: Avelomar Ferreira da Silva, Eva Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Iderlan Perim, Nilza de Lourdes 

Dalla Nora Perim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Erivânia Ferreira da Silva - OAB:12434 - 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 22 de janeiro de 2019, às 14:00 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

 Cod. Proc.: 146431 Nr: 2790-93.2018.811.0017

 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: MFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genildo Natalino Arruda - 

OAB:39081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada/liminar do 

Requerente.DEFIRO o pedido de assistência judiciária, formulado pela 

parte autora, por sua condição financeira atender ao art. 98 e 99, §3.º do 

CPC. Por oportuno, tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a 

fase processual dos presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do 

CPC, que consagra o princípio de promoção pelo Estado da solução por 

autocomposição, bem como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, 

remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às 

partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão de 

Conciliação e Mediação a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, para 

oportunizar lhes a conciliação. Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário 

para a realização da Sessão de Mediação.CITE-SE a parte requerida para 

comparecer a Audiência de Conciliação/mediação na dada a ser 

designada pelo CEJUSC. INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu 

advogado, para que compareça na audiência (art. 334, §3º, do Novo 

CPC).DEVE-SE advertir a parte requerida que caso compareça ou não 

compareça na audiência designada, o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecer contestação, por petição, terá como termo inicial a data dessa 

audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC) e caso não seja 

apresentada a contestação, será decretada a revelia e presumirão 

verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 344).INTIME-SE o Ministério 

Público para manifestar, conforme artigo 178, II, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 586 de 621



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144540 Nr: 1655-46.2018.811.0017

 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: MAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Almeida Leão - OAB:17068

 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 13:00 horas-MT. Assim, 

que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30590 Nr: 592-98.2012.811.0080

 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: Osmar Inacio Frizzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FERREIRA DE MOURA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JACOB - 

OAB:11414/B, Sara de Lourdes Soares Orione e Borges - 

OAB:4807-B

 Noos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito 

para intimar as partes, via DJE, na pessoa de seus advogados, para que 

se manifestem acerca do laudo pericial acostado..

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010154-87.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVINO PAULO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (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 QUERÊNCIA DESPACHO Processo: 

8010154-87.2015.8.11.0080; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 

TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: OLIVINO 

PAULO CABRAL Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Ante a falta de advertência quanto ao prazo para apresentação de 

contestação na audiência de conciliação não há que se falar em revelia. 

INITME-SE o requerido para apresentar contestação no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de revelia. Cumpra-se. Às providências, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010079-14.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO APARECIDO POLATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GOLDONI OAB - MT0017464S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELANE FREITAG (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DECISÃO Processo: 

8010079-14.2016.8.11.0080. EXEQUENTE: CELIO APARECIDO POLATTO 

EXECUTADO: JOSELANE FREITAG Vistos. Consoante a disposição inserta 

no artigo 53 , § 4º , da Lei 9.099 /95, não sendo encontrado o devedor, ou 

inexistindo bens penhoráveis, além de terem sido esgotadas as diligências 

necessárias, a execução será imediatamente extinta, atendendo aos 

critérios de celeridade e economia processual. Ressalte-se que não cabe 

a suspensão do curso processual nos Juizados Especiais. Ademais, em 

caso de o credor localizar bens do devedor passíveis de constrição para 

satisfação do crédito, não há nenhum impedimento legal para que venha a 

promover o desarquivamento do feito para o seu prosseguimento. Diante 

do exposto, arquivem-se os autos, sem prejuízo de requerimento posterior 

e expresso da parte autora (indicando bens penhoráveis). Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8009999-50.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FERNANDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MILENA BROZOSKI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Processo: 

8009999-50.2016.8.11.0080; Valor causa: R$ 842,44; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: WILSON FERNANDES DA SILVA 

Parte Ré: EXECUTADO: ELIANE MILENA BROZOSKI Vistos. Tendo em vista 

o valor irrisório encontrado na pesquisa BACENJUD, procedo ao 

desbloqueio dos valores. Intime-se a parte exequente para que manifeste 

nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. 

Expeça-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010160-36.2011.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BERONICE DOS SANTOS FONTANA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Processo: 

8010160-36.2011.8.11.0080. EXEQUENTE: BERONICE DOS SANTOS 

FONTANA - ME EXECUTADO: EDIMILSON FERREIRA DA SILVA Vistos. 

INDEFIRO o pedido de RENAJUD, uma vez que não consta nos autos 

indicação de veículo para o bloqueio. Saliento que diligência para 

localização de bens do executado compete à parte exequente e não ao 

judiciário. Intime-se a parte autora para prosseguir no feito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

do feito. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-52.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE BISSOLOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA COLLACHITI MORETO OAB - MT0009986A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESLAB CLASSIFICACAO VEGETAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

MARLOS LUIZ BERTONI OAB - PR0044933A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Processo: 
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8010221-52.2015.8.11.0080. REQUERENTE: IVANETE BISSOLOTTI 

REQUERIDO: GENESLAB CLASSIFICACAO VEGETAL LTDA Vistos. 

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos. Nada sendo requerido, 

no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se com as baixas necessárias. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-95.2012.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA FRANCINI WEILER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI OAB - MT0015198A 

(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 QUERÊNCIA DESPACHO Processo: 

8010018-95.2012.8.11.0080. REQUERENTE: ALEXANDRA FRANCINI 

WEILER REQUERIDO: OI S.A Vistos. Intimem-se as partes acerca do 

retorno dos autos. Nada sendo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010061-61.2014.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

DONIN & MUNCHEN LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MUNCHEN OAB - PR0037563A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DAL CASTEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA CUNHA MARINHO OAB - MT0012501S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Processo: 

8010061-61.2014.8.11.0080. EXEQUENTE: DONIN & MUNCHEN LTDA - ME 

EXECUTADO: PEDRO DAL CASTEL Vistos. Considerando-se a recusa do 

bem oferecido à penhora, intime-se a parte exequente para que prossiga 

na execução, promovendo atos concretos que viabilizem o seu êxito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção por abandono. Cumpra-se. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010095-65.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

DALMAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDEBERGUE JOAQUIM OAB - MT0013812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERCI RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Processo: 

8010095-65.2016.8.11.0080. EXEQUENTE: DALMAR COMERCIO DE PECAS 

LTDA - ME EXECUTADO: NERCI RODRIGUES DE SOUZA Vistos. Intime-se a 

parte exequente para que prossiga na execução, promovendo atos 

concretos que viabilizem o seu êxito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção por abandono. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, tornem conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às 

providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47368 Nr: 1165-66.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIVAN LIMA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Arruda Alvim - 

OAB:118.685/SP, Jose Manoel de Arruda Alvim Netto - 

OAB:12.363/SP, Leandro Andrade Coelho Rodrigues - 

OAB:237.733/SP, MELINA LEMOS VILELA - OAB:243283

 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 

EXEQUENTE, para que, providencie o recolhimento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de 

Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58334 Nr: 2387-35.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHS Agronegócio - Indústria e Comércio Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU TAMIOSO, WALDA DOS SANTOS 

TAMIOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172/B

 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 

EXEQUENTE, para que, providencie o recolhimento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de 

Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57021 Nr: 1875-52.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO MARIEL SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono os autos ao patrono da parte autora para que se manifeste 

sobre a certidão do oficial de justiça(Ref: 14).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57018 Nr: 1872-97.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MORAIS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono os autos ao patrono da parte autora para que se manifeste 

sobre a certidão do oficial de justiça(Ref: 16).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56606 Nr: 1745-62.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismar Gomes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono os autos ao patrono da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente impugnação à contestação e aos documentos 

apresentados pelo Requerido (Ref: 12).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54170 Nr: 745-27.2018.811.0079

 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: AAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMAC, AAdCS, MAdC, RADC, PAC, MAC, 

AACDS, AAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAÇÃO do patrono da parte 

requerente para efetuar o pagamento das custas e despesas da Carta 

Precatória a ser enviada ao Juízo de Guapo - GO, visando a Citação e do 

(s) requerido (s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 4977 Nr: 129-43.2004.811.0079

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IANA AGATA LICATTA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton José Batista Vasconcelos, Rosangela 

Vasconcelos, Espólio de Ivo Licata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:MT/4.456-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Maria Mancoso 

Baptista - OAB:3560-B, Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - 

OAB:9981-B/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

que os autos encontra-se disponível nessa Secretaria, conforme pedido 

de desarquivamento. Nada sendo requerido, no prazo de 05(cinco) dias, 

os autos retornaram ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58806 Nr: 2611-70.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Klei Dawilio Vieira Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PENASSO, HIGINO ALEXANDRE 

PENASSO, JULIANO ANTONIO PENASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA 

- OAB:10464

 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 

EXEQUENTE, para que, providencie o recolhimento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de 

Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 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:

 Impulsiono o presente feito para intimar o patrono da parte autora para 

recolher a diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 505,00 (Vila 

Campinas)bem como 50,00 (por se tratar de mais Requeridos), nos termos 

da Portaria Diretoria do Fórum- 31/2016

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-89.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO NERES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono do requrente da designação de 

audiência de conciliação para o dia 24/01/2019, às 13h00m (MT)

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11483 Nr: 777-31.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ladislau Garcia Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão. Tendo em vista que houve 

necessidade da apresentação de impugnação para discussão da matéria, 

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado 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).P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48055 Nr: 2970-38.2017.811.0052

 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: Jananides Rocha de Oliveira
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 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:

 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 impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13546 Nr: 208-59.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Roberto José Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Rodrigues Gomes 

Coelho - OAB:24.919/MT, Dione Karoline Gonçalves Holanda - 

OAB:14554-E, Jeana Valeria Mendes Alves - OAB:OAB/MT 20.246, 

Laudison Moraes Coelho - OAB:19353, Najla Milena Castro da Silva 

- OAB:13630/MT, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada no corpo da 

impugnação ao cumprimento de sentença, que ficam fazendo parte 

integrante desta decisão. Tendo em vista que houve necessidade da 

apresentação de impugnação para discussão da matéria, CONDENO a 

parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). 

Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado 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).P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11540 Nr: 843-11.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Rosaria Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6735/MT, Lázaro José Gomes Júnior - OAB:MT - 8.194-A

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada no corpo da 

impugnação ao cumprimento de sentença, que ficam fazendo parte 

integrante desta decisão. Tendo em vista que houve necessidade da 

apresentação de impugnação para discussão da matéria, CONDENO a 

parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). 

Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado 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).P. I. C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41692 Nr: 1789-36.2016.811.0052

 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: Romeu Pedro Matilde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Matilde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Marilia Augusto de Oliveira Plaza - 

OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RIO BRANCO - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1789-36.2016.811.0052 - 41692

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: Romeu Pedro Matilde

PARTE RÉQUERIDA: Mário Matilde

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de quem possa interessar, acerca da r. 

sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo teor segue abaixo 

transcrito.

 SENTENÇA: “Vistos em correição. Trata-se de PEDIDO DE DISPENSA E 

NOMEAÇÃO DE NOVO CURADOR EM CARÁTER URGENCIA E COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada por ROMEU PEDRO 

MATILDE e tendo como interditando MÁRIO MATILDE. Narra a exordial que 

MÁRIO MATILDE foi interditado por meio de processo judicial em 

decorrência de enfermidade que lhe acomete, sendo que seu genitor 

Milton Matilde foi declaro curador, o qual recebia o benefício do I.N.S.S, NB 

1004971769 em nome de Mário Matilde. Ocorre que no dia 02/05/2016 o 

Curador/genitor do Requerido veio a óbito, vindo o mesmo ficar sob os 

cuidados do Requerente, seu irmão. Dessa forma, pede a procedência da 

ação, a fim de que seja transferida a curatela do Requerido para o 

requerente ROMEU PEDRO MATILDE. A inicial veio acompanhada dos 

documentos necessário para propositura da ação. Deferido o pedido de 

justiça gratuita ref. 7, na mesma oportunidade foi designada audiência 

para entrevista com o interditando. Deferido o pedido de antecipação de 

tutela ref.49. Realizada audiência, foi dispensado o interrogatório do 

interditado, ref. 95. Contestação ref. 102, sob alegação de que não se 

trata de ação de interdição, e sim de substituição do Curador, pugnando 

pela procedência da ação. Relatório Social, ref. 125. O Ministério Público 

manifestou favorável ao pedido de substituição de curador, ref. 129. 

Relatei. Fundamento. Decido. Como visto no relatório, busca-se a 

nomeação de novo curador ao Interditado, uma vez que o atual curador 

veio a óbito. Observa-se, mormente pelo que se extrai do relatório de 

estudo social, que resultaram confirmados os fatos noticiados na inicial, 

não sendo observados, durante o estudo social, indícios que desabonem 

o Requerente no exercício do encargo da curadoria. Desta feita, a prova 

produzida converge, sem dúvida, para a conclusão de que é viável a 

substituição de curador. Neste sentido: Pedido de substituição de Curatela. 

Postulante que cuida do interdito, em substituição ao pai falecido. Conjunto 
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probatório que autoriza a substituição da curatela. Curador que deverá 

prestar compromisso e administrar com responsabilidade os rendimentos 

do incapaz Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00033246220098260396 SP 

0003324-62.2009.8.26.0396, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de 

Julgamento: 06/08/2013, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 09/08/2013). Logo, diante do que consta nos autos a 

indicação pode e deve recair, sobre o Requerente, conforme postulado na 

inicial, que exercerá, doravante, o munus da curatela definitiva. Pelo 

exposto, e mais que dos autos consta, procedo à remoção do curador 

Milton Matilde, e, nomeio ao Interditado, MÁRIO MATILDE curador pleno, em 

substituição, o Requerente, Sr. ROMEU PEDRO MATILDE, que deverá 

prestar compromisso na forma do art. 759, I, do Código de Processo Civil e 

observar as demais prescrições aplicáveis à espécie. Advirto, todavia, 

que não poderá, sem prévia autorização judicial, dispor de eventual 

patrimônio do interditado ou praticar atos que excedam os limites da 

curatela, nos termos da Lei Civil. Observo, ainda, que a substituição do(a) 

Curador(a) nomeado(a) pode ser determinada a qualquer tempo, se 

verificado não se encontrar ele(a) em condições de cuidar do(a) 

interditado(a). Essa sentença deverá ser publicada na imprensa local e no 

Órgão Oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, na 

forma do CPC, art. 755, § 3º, do CPC). Sem custas, nos termos do artigo 

98 do Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Transitada 

em julgado, certifique-se e cumprido o que foi acima determinado, 

arquivem com as cautelas de estilo. Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitivo, art. 759 CPC.” P.I.C.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sócrates Jalves de 

Laet, digitei.

Rio Branco - MT, 29 de outubro de 2018.

Sócrates Jalves de Laet

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32235 Nr: 692-06.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alvelino Efigênio dos Santos

 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:

 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 do cálculo de folhas 129/130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32417 Nr: 878-29.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Rodrigues

 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:

 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 do cálculo de folhas 211/212.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41514 Nr: 1693-21.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Cardoso Cores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 

250,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10613 Nr: 1137-97.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdeci Bogart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10603

 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 

a finalidade de intimar as partes para se manifestarem sobre o cálculo de 

folhas 168/169.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53759 Nr: 2239-08.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Coelho de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 Declaro encerrada a instrução, saem os presentes intimados para 

apresentação de memorias finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do artigo 403, § 3º do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9044 Nr: 2-50.2008.811.0052

 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): Ciderval Carvalho de Azevedo, Edilson de 

Carvalho, Marino da Silva Cunha, Aparecida Matos de Azevedo, Erci 

Ventura, Creonice Pereira de Oliveira, Petrucia Barros dos Santos, Paulo 

Rodrigues, Nelcy Luiz Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Leandro Willian Desto Ribeiro - OAB:MT - 15.332

 Código: 9044

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA proposta pelo 

Ministério Público em desfavor de Ciderval Carvalho de Azevedo e outros, 

todos qualificados nos autos.

Tendo em vista que a parte autora apresentou novos endereços das 

testemunhas não localizadas, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14/03/2019, às 13h.

INTIME-SE as testemunhas e as partes para comparecem na audiência 

designada, nos endereços acostados às fls. 13/18 (Vol. 7;23).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 249 Nr: 223-48.1999.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Cordeiro Barroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Usina Água Branca S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Dan - OAB:3565-A, 

Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claúdio Palma Dias - OAB:MT 

- 3523-A, Maria da Paz Fernandes - OAB:1405-P
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 Código: 249

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA proposta por JOSÉ 

CORDEIRO BARROSO em desfavor da USINA ÁGUA BRANCA S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Foi determinado o sobrestamento do feito (fl. 529), tendo em vista a 

ausência de bens passíveis de penhora.

 Decorrido o prazo (fl. 530), determinou-se a intimação (fl.531) da parte 

exequente para dar impulsionamento ao feito, tendo em vista que estes se 

encontravam suspenso há mais de dois anos, esta se permaneceu inerte 

(fl.534).

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.

 Condeno a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios e 

custas processuais no patamar de 10% sobre o valor de débito, nos 

termos do artigo 85, § 10 do CPC.

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.: 43431 Nr: 555-82.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Tais da Costa Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernandes José Pereira Bissoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Ventura - OAB:MT - 

24615-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lina Mariae Cabral - OAB:

 Vistos etc.,

1) DEFIRO o pedido Ministerial (ref. 60):

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.: 36491 Nr: 580-66.2015.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli de Souza Carolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 10603

 Código: 36491

Visto etc.,

Tendo em vista que já foi expedido o RPV/Precatório nos autos principais 

(código 10556), indefiro o pedido de fls. 28/29, e determino o arquivamento 

dos presentes autos com as anotações e baixas de estilo.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8901 Nr: 946-86.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 8901)

Vistos etc.,

1) Translade-se cópia da sentença de fls. 34/40-v e do acórdão de fls. 

61/65 proferidos nos autos 11650 para estes autos.

2) Após, INTIME-SE a parte exequente para que proceda a juntada do 

demonstrativo do débito atualizado, conforme os parâmetros fixados.

3) Uma vez juntado os cálculos, 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 efetuar o pagamento de obrigação, 

NO PRAZO DE 02 (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).

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11650 Nr: 955-77.2009.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 11650)

Vistos etc.,

Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão de fls. 61/65, que proveu 

a apelação da Autarquia demandada, fixando os parâmetros para o 

cumprimento de sentença, determino:

1) Translade-se cópia da sentença de fls. 34/40-v e do acórdão de fls. 

61/65 para os autos principais de código 8901, CERTIFICANDO nos 

presentes autos;

2) Após traslado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de praxe.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11745 Nr: 1044-03.2009.811.0052

 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: Irenice Xavier de Oliveira

 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:

 Código: 11745

Visto etc.,

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11276 Nr: 597-15.2009.811.0052

 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: Genadir Costa da Silva, JAdS, GAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange Helena Sversuth - 

OAB:7807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código: 11276

Vistos etc.,

REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região (artigo 

109, § 3º, CF/88), procedendo às anotações e baixas necessárias, bem 

como, grafando nossas sinceras homenagens.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70003 Nr: 2718-32.2016.811.0032

 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: BV Financeira S/A Crédito e Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTELA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligências no valor de R$ 292,00 

( duzentos e novenat e dois reais), ou oferecere meios legais, para ao 

cumprimento do mandado na Zona Rural local denominado Várzea das 

Pedras/Mane João, a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos 

termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site 

em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt 

em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único 

do processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77674 Nr: 3890-72.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.A Bornholdt EPP, NELSI INES ANTON, 

Emerson Anton Bornholdt, DEUVANI CONRADO DA COSTA ANTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de pedido da parte Exequente no sentido de que seja expedida 

certidão premonitória a fim de providenciar a sua averbação junto aos 

órgãos competente, uma vez que restara frustrada a tentativa de 

realização da penhora dos bens do devedor.

Pois bem. O art. 828, caput, do CPC, prevê a possibilidade do Exequente 

requer certidão para fim de averbação no registro de imóveis de veículos 

ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade. Neste 

contexto, a despeito da possibilidade de requerer e averbar tal certidão, tal 

providência é faculdade exclusiva do Exequente, dispensando, inclusive, 

prévia manifestação judicial, conforme entendimento doutrinário 

consubstanciado no Enunciado 130 do FPPC.

Assim sendo, deve a parte interessada requerer diretamente ao Cartório 

Distribuidor da Vara a expedição da mencionada certidão, sendo 

despicienda prévia decisão judicial.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85455 Nr: 3652-19.2018.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELAZIR BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligências no valor de R$ 

365,00(tresentos e sessenta e cinco reais), ou oferecere meios legais, 

para ao cumprimento do mandado na cidade de Jangada -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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67485 Nr: 1519-72.2016.811.0032

 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): J. E PEDROSO ME (MERCADO CONQUISTA), 

Lúcia Ignatz Pedroso, JOAO EDSON PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão negativa do Senhor Oficial de Justiça, intime-se a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 74300 Nr: 2055-49.2017.811.0032

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Antônio Gomes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, constato que a queixa-crime foi ajuizada dentro do prazo 

legal, previsto no art. 38 do CPP.

Aos crimes contra a honra é previsto um procedimento especial traçado 

nos artigos 519 a 523 do Código de Processo Penal.

 Contudo, sem embargo dessa constatação, é importante destacar que o 

procedimento dos arts. 519 a 523 do CPP é aplicável somente às 

hipóteses em que a pena máxima cominada ao crime for superior a dois 

anos de prisão. Caso contrário, vale dizer, se a infração for classificada 

como de menor potencial ofensivo, como é o caso dos presentes autos, o 

rito a ser observado será o sumaríssimo da Lei 9099/95 (art. 77 a 81).

Isto posto, determino que seja designada audiência preliminar para 

apresentação de proposta de Transação Penal a ser oferecida pela 

querelante (STJ, APn 634/RJ, DJ 03.04.2012).

 Intime-se a vítima para comparecer à audiência preliminar para fins de 

tentativa de composição civil, sendo que, acaso não se apresente 

voluntariamente ao ato processual, sua ausência será interpretada como 

renúncia tácita.

Intime-se também a autora do fato (querelada), devendo constar no 

mandado a necessidade de comparecimento acompanhada de advogado 

(art. 72 da Lei 9099/95), com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á 

designado defensor dativo.

 A denúncia será ou não recebida após o(a) defensor(a) do querelado 

responder à acusação.

Ciência ao Ministério Público.
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Às providências.

Cumpra-se expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72205 Nr: 939-08.2017.811.0032

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Julio Jose da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, DISPENSO o recolhimento de custas, uma vez que o presente 

feito é mero incidente processual, isento, portanto, de tal ônus.

Determino que a Secretaria desta Vara promova o apensamento do 

presente incidente aos autos da ação penal.

Abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos para decisão/sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72974 Nr: 1378-19.2017.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR MORI ZALTRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do decurso do prazo solicitado à ref. 08, intime-se pessoalmente a 

parte autora para promover o prosseguimento do feito no prazo de 5 

(cinco) dias sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70003 Nr: 2718-32.2016.811.0032

 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: BV Financeira S/A Crédito e Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTELA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, estando presentes todos os requisitos necessários à 

concessão do pleito liminar, previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, 

DEFIRO A LIMINAR requerida pra fim de determinar a expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na peça inaugural. 

Advirta-se ao Oficial de Justiça da necessidade de apreensão dos 

documentos de porte obrigatório e de transferência do bem objeto de 

apreensão.Cite-se a parte Requerida para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida indicada, acrescida de custas 

processuais e honorários advocatícios, oportunidade na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus e/ou para apresentar contestação em 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia.Advirta-se que não havendo o 

pagamento integral do débito no prazo estipulado, consolidar-se-á a 

propriedade em favor da parte autora.Por sua vez, para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.Nomeio como 

depositário do bem a ser apreendido a parte autora na pessoa de um de 

seu(s) representante (s), conforme exposto na exordial.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65634 Nr: 717-74.2016.811.0032

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Rosario Oeste-MT., 

através do seu representante legal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

artigo 319, assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil, 

motivo pelo qual recebo a inicial.

 Notifique-se o requerido de todo o teor da exordial, conforme aduz o art. 

726 do NCPC.

Feita a notificação, transcorrido 48 (quarenta e oito) horas, DETEMINO A 

EFETUAÇÃO DA ENTREGA dos presentes autos à parte requerente, 

independentemente de translado, nos termos do art. 729 do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Cumpridas todas as determinações anteriores, mesmo na hipótese de 

inércia da parte Notificante em retirar cópia dos autos n prazo acima 

aludido, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65346 Nr: 617-22.2016.811.0032

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JANGADA-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

artigo 319, assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil, 

motivo pelo qual recebo a inicial.

 Notifique-se o requerido de todo o teor da exordial, conforme aduz o art. 

726 do NCPC.

Feita a notificação, transcorrido 48 (quarenta e oito) horas, DETEMINO A 

EFETUAÇÃO DA ENTREGA dos presentes autos à parte requerente, 

independentemente de translado, nos termos do art. 729 do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65460 Nr: 652-79.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DA SILVA , SDA, JSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 652-79.2018.811.0032

 Código n.º 65460

Vara Única

SENTENÇA

Vistos.

Saliento que o descumprimento do acordo não impõe a sua nulidade, 

porquanto tendo natureza de negócio jurídico, para a sua validade e 

eficácia bastam o preenchimento dos pressupostos legais previstos no 

Código Civil. O descumprimento do acordo entabulado gera consequências 

de ordem extrínseca, e em nada viciam o pacto celebrado.

À vista de tudo que dos autos consta HOMOLOGO por sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, 
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com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do Código 

de Processo Civil.

Intime-se o executado para no prazo de 3 (três) dias pagar o débito, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de lhe 

ser decretada a prisão pelo prazo de até 3 (três) meses.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 29 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82796 Nr: 2247-45.2018.811.0032

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, CONCEDO 

A TUTELA ANTECIPADA requerida, conforme dispõe ao arts. 749 e 750 do 

CPC e, desde já, NOMEIO a senhora ALESSANDRA VIRGINIA DE PAULA 

para exercer o encargo de CURADORA PROVISÓRIA de sua genitora 

MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO, para os atos da vida civil, bem como 

atos negociais referentes a curatelada. Intime-se a representante da 

interditanda para que, no prazo de 05 (cinco) dias, assine o respectivo 

Termo de Compromisso de curadora provisória, para bem e fielmente 

cumprir o encargo, prestando contas de sua administração, na forma do 

artigo 1.774 do Código Civil.Intime-se a Equipe Multidisciplinar deste Juízo 

para que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, apresente avaliação da 

capacidade da interditanda para praticar atos da vida civil. Após, com a 

chegada do laudo social, abra-se vista dos autos ao MP.Por fim, voltem-me 

os autos conclusos para designação de audiência para entrevista com a 

interditanda.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências. Rosário Oeste/MT, 29 de outubro de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010251-71.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO(A))

OTAVIO GUIMARAES RESENDE OAB - MT0010920A (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi condenado, 

devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% 

(dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do CPC. Santo Antônio do 

Leverger, 30 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000509-73.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DUARTE BOM DESPACHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para manifestar o que entender 

de direito, sobre a petição do requerido, no prazo de 10 dias. Santo 

Antônio do Leverger, 30 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-31.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PHAMELLA LOIRY ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 30 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000128-02.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SANTANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO OAB - MT15773/O-O (ADVOGADO(A))

ROSANA LUCIA SOUZA CESAR OAB - MT11491/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi condenado, 

devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% 

(dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do CPC. Santo Antônio do 

Leverger, 30 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-34.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 30 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-29.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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BENEDITO PEREIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (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))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 30 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-96.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO MILTON RIBEIRO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida da sentença proferida nos autos, 

bem como para manifestar em contrarrazões ao recurso inominado 

interposto. Santo Antônio do Leverger, 30 de outubro de 2018 ALBERTO 

DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-21.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE OLIVEIRA (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:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 30 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-66.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RECOVERY DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISETORIAL (REQUERIDO)

N&N ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUTAHY MAGALHAES NETO OAB - DF23066 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 30 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-94.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 30 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-52.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMY PAULINI RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 30 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-37.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMY PAULINI RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 30 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-70.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CORREA DE MEDEIROS (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:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587/O-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 30 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64070 Nr: 1578-73.2015.811.0039

 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: HELIO MATIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR LARA 

BARROS - OAB:MT-6261

 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.: 79025 Nr: 1803-25.2017.811.0039

 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: DANIEL PEREIRA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO, 

MATEUS DOS SANTOS VALERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 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.: 64378 Nr: 1701-71.2015.811.0039

 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: CLAUDEMIR MARAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE MARIA MARTINS CARVALHO, 

EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73301 Nr: 2796-05.2016.811.0039

 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: FÁBIO JÚNIOR GARCIA CRAVEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75817 Nr: 379-45.2017.811.0039

 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: DAIR JOSÉ DA SILVA, LETICIA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81165 Nr: 2981-09.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI BARBOSA DE OLIVEIRA 

45327793168, VALDINEI BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 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.: 67920 Nr: 494-03.2016.811.0039

 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 BERNARDINO VALADARES, MARIA LUIZA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ANTÔNIO BERTOLIM, DIVA TOZZI 

BERTOLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 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.: 83041 Nr: 3956-31.2017.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN TIDORI ISHIZUKA DORNELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGERIO DE OLIVEIA DORNELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIO - 

OAB:4759
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114

 Vistos em correição.

Certifique-se o Sr. Gestor para que dê o devido impulsionamento ao feito.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72898 Nr: 2603-87.2016.811.0039

 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: TEREZINHA MARCINA DO ESPIRITO SANTO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:

 Diante do exposto, CONHEÇO dos pedidos do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a contradição quanto a data do 

incio do benefício (DIB) e omissão quanto a análise do pedido de tutela 

antecipada, da sentença de ref. 44, determinando que seja expedido ofício 

ao Gerente Executivo do INSS para que proceda, no prazo de 30 (trinta) 

dias, a implantação do benefício concedido em favor da parte autora, bem 

como junte aos autos a respectiva carta de concessão ou justifique nos 

autos o empecilho que esteja impossibilitando a devida implantação do 

benefício concedido nos autos.Para tanto, encaminhe-se ao requerido 

fotocópia dos documentos pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, 

certidão de casamento e/ou nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da 

sentença prolatada nestes autos.Intime-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 25 de outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83463 Nr: 4194-50.2017.811.0039

 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: PENHA LUIZ PERIS DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 AUTOS Nº. 4194-50.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº. 83463.

Vistos.

 O requerente Penha Luiz Peres de Faria ajuíza a presente Ação de 

Procedimento Comum em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em 27/03/2018 foi deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita 

em favor da parte autora.

Contestação apresentada nos autos, onde na ocasião arguiu ausência de 

comprovação de atividade campesina pelo período necessário para fins 

de preenchimento de carência.

Impugnação à contestação de ref. 20.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil e, para tanto passo a analisar a prejudicial de 

mérito suscitada.

Destarte, realizadas tais constatações e superada tal etapa da fase 

processual, não havendo outras preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas e, tampouco nulidades a serem pronunciadas, em consonância 

com o artigo 357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC DELIMITO como 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória:

1) Se o (a) requerente exerceu atividades rurícolas;

2) Se ao tempo do requerimento administrativo o (a) requerente preencheu 

todos os requisitos para lhe ter concedido o benefício de aposentadoria 

rural por idade;

Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte maneira:

1) Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu atividade rurícola;

2) Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não preencheu 

todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de 

aposentadoria rural por idade;

No tocante ao requerimento de produção de prova testemunhal DEFIRO tal 

pleito requerido para que se possa, com segurança, aferir a veracidade 

dos fatos aduzidos na exordial.

No tocante ao requerimento de depoimento pessoal INDEFIRO-O, pois 

tenho que este em nada contribuirá para o esclarecimento da questão.

Deste modo, designo para tanto audiência de instrução e julgamento para 

o dia 11 (onze) de abril de 2019, às 15h00min. Cientifique-se as partes 

que estas terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes sob pena de a decisão torna-se 

estável [art. 357,§1º, CPC].

Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 

357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC].

Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64070 Nr: 1578-73.2015.811.0039

 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: HELIO MATIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR LARA 

BARROS - OAB:MT-6261

 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.: 79025 Nr: 1803-25.2017.811.0039

 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: DANIEL PEREIRA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO, 

MATEUS DOS SANTOS VALERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 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.: 64378 Nr: 1701-71.2015.811.0039
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR MARAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE MARIA MARTINS CARVALHO, 

EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73301 Nr: 2796-05.2016.811.0039

 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: FÁBIO JÚNIOR GARCIA CRAVEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81165 Nr: 2981-09.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI BARBOSA DE OLIVEIRA 

45327793168, VALDINEI BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 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.: 83041 Nr: 3956-31.2017.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN TIDORI ISHIZUKA DORNELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGERIO DE OLIVEIA DORNELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIO - 

OAB:4759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114

 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.: 75817 Nr: 379-45.2017.811.0039

 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: DAIR JOSÉ DA SILVA, LETICIA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67920 Nr: 494-03.2016.811.0039

 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 BERNARDINO VALADARES, MARIA LUIZA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ANTÔNIO BERTOLIM, DIVA TOZZI 

BERTOLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 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.: 67920 Nr: 494-03.2016.811.0039

 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 BERNARDINO VALADARES, MARIA LUIZA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ANTÔNIO BERTOLIM, DIVA TOZZI 

BERTOLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56919 Nr: 1606-75.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, ROSIMAR 

DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

DO RÉU DE FLS. 91, NO PRAZO LEGAL

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88866 Nr: 2005-65.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA-SC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILDO DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JÚNIOR - OAB:6.702, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - 

OAB:MT0019474O

 AUTOS Nº 2005-65.2018.811.0039.

CÓDIGO 88866.

Vistos em Correição.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 31 de outubro de 2018, às 16H40min., para realização do 

ato deprecado, consignando a inquirição da testemunha Anedina Maria 

Figueiredo Ferreira.

 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, 06 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54666 Nr: 2410-77.2013.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041

 Vistos em correição.

Cumpra-se o anteriormente determinado com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54666 Nr: 2410-77.2013.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041

Vistos.

Declaro encerrada a instrução processual. Vistas as partes para 

apresentação de alegações finais, no prazo legal.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu Dayane 

Cristina do Nascimento, digitei, sendo que os presentes assinam a ata.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito

Carina Sfredo Dalmolin Matheus Tostes Cardoso

Promotora de Justiça Advogado

João Paulo Rodrigues dos Santos

Acusado

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 051/2018-DF

O EXMO. DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

Considerando várias interrupções do fornecimento de energia elétrica pela 

Energisa;

Considerando a falta de energia elétrica nesta Comarca de Sapezal-MT, no 

dia 29 de outubro de 2018, a partir de 17:00 hs (MT);

 RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente do Fórum Judicial desta Comarca de 

Sapezal no dia 29/10/2018 (segunda-feira) a partir das 17:00 hs(MT).

Art. 2º - PRORROGAR os prazos processuais que vencem nesta data 

para o primeiro dia útil subsequente.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se ao E. 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Sapezal/MT, 29 de Outubro de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito e Diretor do Foro

P O R T A R I A N.º 50/2018-DF - Estabelecer a escala de plantões do mês 

de NOVEMBRO/2018 como abaixo relacionado:

* A Portaria nº 50/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

P O R T A R I A Nº 52/2018-DF - ESTABELECER a escala de plantões dos 

Oficiais de Justiça referente ao mês de NOVEMBRO/2018, como abaixo 

relacionado:

* A Portaria nº 52/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105889 Nr: 4530-34.2017.811.0078

 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: FABIANA STERTZ, ELINALDO MIRANA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KETHURI SABRINA MORAES SILVA, CLEMILDA 

DE TAL (vulgo “MIDA”),

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a)pra ciência de 

audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 84698 Nr: 2034-03.2015.811.0078

 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): CONSTRUTORA CASA BELA LTDA ME, 

FRANCISCO ARNALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12090 A - MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:12.199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora devidamente intimada a se manifestar acerca da 

certidão do oficial de justiça constante na ref. 30, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 84601 Nr: 2001-13.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. DE SOUZA LIMA ME , REINALDO 

ANTONIO DE SOUZA LIMA, ROSINEIDE ORNIESKI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica o Polo ativo devidamente intimado a se manifestar acerca da certidão 

do oficial de justiça constante na ref. 51, dentro do prazo legal.

 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

 Intimação da parte requerida na pessoa de seu advogado (a)para ciência 

de audiência.

 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

 Intimação da parte requerida na pessoa de seu advogado (a)para ciência 

de audiência.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31619 Nr: 867-92.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ieda Maria dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a contestação de fls. 

45/48, no prazo legal.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60596 Nr: 2752-36.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEILA CAPELLLESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERNANDES LEONARDO - 

OAB:35102/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a certidão negativa do 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63592 Nr: 1400-09.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ALEXANDRE BADO DE LIMA, 

JEFERSON APARECIDO VIANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 1400-09.2018.811.0108 (Código 63592)

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Fabiano Alexandre Bado de Lima e Outro

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista o teor do ofício incluso (f.159), redesigno a audiência para 

a data de 06 de dezembro de 2018, às 10horas.

 Intimem-se.

Oficiem-se as cadeias públicas comunicando-as acerca da redesignação 

do ato.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a presente como 

mandado/ofício/carta precatória.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 29 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61114 Nr: 3044-21.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrícola Takahashi Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58846 Nr: 1621-26.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Aparecida Giacomini, Agildo Tadeu Gil 

Prates

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora/exequente, por 

seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento 

do depósito da diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, a fim de que seja cumprido o mandado, vez que foi recolhido 

diligência para cumprimento de ato na cidade de Tapurah, quando o local 

de cumprimento é zona rural do município de Itanhangá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 52068 Nr: 586-65.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO LOURENÇO TRANSPORTE E LOGISTICA 

LTDA ME, NEUDIR FRANCISCO ZUFFO, RAFAEL JUNIOR ZUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 
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OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado de citação do executado Rafael Junior 

Zuffo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59978 Nr: 2329-76.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sara Ramires Oliveira Pereira, Maria Marcia Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT0013431B

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60361 Nr: 2586-04.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinamica Empreendimentos Ltda, LUIS CLAUDIO SILVA 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Carderalli, ERICA REGINA PORTO, 

RODRIGO PALIOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Francisco Martins dos 

Santos - OAB:23545/0, MARCIO JUNIO SILVA - OAB:MG/125.222, 

ROMULO MACEDO DE SOUZA - OAB:79448 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 

8.347, ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 CERTIFICO E DOU FÉ, que aS contestações são tempestivas, razão pela 

qual impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 48762 Nr: 930-80.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Aparecido Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando Art. 389 CNGC/TJMT, impulsiono os autos para a intimação 

da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 10 dias, efetuar o 

recolhimento das taxas e custas processuais de remessa da Carta 

Precatória ao Juízo Deprecado, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

comprovando-se nos autos o efetivo cumprimento para o encaminhamento 

da deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63126 Nr: 1101-32.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, nos termos da r. decisão, para promover 

NOMEAÇÃO, para exercer a função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido 

V. Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 05 de dezembro de 

2018, a partir das 13h30min, observada a ordem de chegada. Promovo a 

intimação da parte autora, através de seu advogado constituído, via DJe, 

para que compareça no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes [Av. 

Mato Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT; Fone 

(65)3549-3226], a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) a perícia. 

Promovo a intimação da parte requerida, via remessa dos autos, visto não 

ter ocorrido a citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63086 Nr: 1078-86.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL CENTRAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elpidio Fleck Machado, CATARINA DA SILVA 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que manifeste acerca da certidão da oficiala de 

justiça de fls. 20, no prazo de 15 dias, e para o cumprimento no endereço 

declinado inicialmente, sito na zona rural, deverá efetuar, no mesmo prazo, 

o depósito da diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, a fim de que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64221 Nr: 1813-22.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIRA CRISTINA MORAES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Schmidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVES GONÇALVES DE 

ARAUJO - OAB:TO/3536, GADDE PEREIRA GLÓRIA - OAB:TO/4314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a certidão 

negativa de intimação da testemunha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 64140 Nr: 1756-04.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA SILVA DE OLIVEIRA SIFUENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1756-04.2018.811.0108 – CÓDIGO: 64140

REQUERENTE: TANIA SILVA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO

 VISTOS.

Trata- se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA – SAÚDE, em trâmite entre as partes acima identificadas.

Defiro parcialmente o pedido retro (p. 89), vez que em consonância com a 

sentença prolatada às pp. 79/82, a liberação dos valores se dará para 

cada sessão/aplicação do tratamento da paciente, que deverá ser 

comprovada mediante apresentação da nota fiscal do procedimento 

realizado.

Assim, tendo em vista que se encontra bloqueado nos autos o valor de R$ 

138.739,56 (cento e trinta e oito mil, setecentos e trinta e nove reais e 

cinquenta e seis centavos) valor esse que garante 06 (seis) meses do 
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tratamento.

Oficie-se com URGÊNCIA, o Centro de Oncologia – CECANS de Sinop/MT, 

a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique, nos autos, data para a 

realização da aplicação da medicação em prol da paciente Tania Silva de 

Oliveira conforme orçamento de p. 58.

Após, determino o levantamento da quantia de R$ 23.123,26 (vinte e três 

mil, cento e vinte e três reais e vinte e seis centavos), valor esse 

referente a 01 (um) mês de tratamento, que já se encontra depositado em 

conta judicial (p. 72) em favor do Centro de Oncologia – CECANS de 

Sinop/MT.

Expeça-se o competente alvará judicial, com os dados bancários 

indicados à p. 89.

A autora deverá prestar contas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 

data da realização da aplicação, mediante a juntada aos autos da 

respectiva nota fiscal do procedimento realizado no Centro de Oncologia – 

CECANS de Sinop/MT.

Ciência a Defensoria Pública.

Intime-se. Cumpra-se com URGÊNCIA, às providências necessárias que o 

caso requer.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, ___ de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58165 Nr: 453-92.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, ANDREIA CRISTIANE HECK - OAB:59.455 

OAB/RS, JOEL BORTOLASSI - OAB:11471-A/MT, NEVIO MANFIO - 

OAB:OAB/MT 16226-B, TIANE VIZZOTTO - OAB:12.679-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 Processo nº: 453-92.2016.811.0085 (Cód. 58165)

Requerente: Genir Marsango

Requerido: Eduardo Zarth Marsango

 Vistos.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, 

desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

Dessa forma, não havendo questões prejudiciais e preliminares, DOU POR 

SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. 

Nesse ponto, repise-se, que a parte requerente pugnou pelo depoimento 

pessoal do requerido e produção de prova testemunhal (f. 114/118), 

enquanto que o requerido pugnou pela oitiva das testemunhas indicadas 

às fls. 104/105, depoimento pessoal do autor, além de inspeção no local 

onde o requerente mantém seu garimpo.

A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO como pontos controvertidos: a) se requerido completou o 

ensino médio e/ou cursa algum curso técnico ou superior; b) necessidade 

do requerido em continuar a receber pensão alimentícia do autor.

DEFIRO o depoimento pessoal das partes e a oitiva das testemunhas.

INDEFIRO o pedido de inspeção in loco do local onde o autor mantém seu 

suposto garimpo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 19/02/2019, às 

14h30min, devendo o rol de testemunhas ser apresentado no prazo legal.

INTIMEM-SE as partes para o pertinente depoimento pessoal.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 26 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60460 Nr: 154-81.2017.811.0085

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para retirar o edital de 

citação e promover a publicação do mesmo no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60460 Nr: 154-81.2017.811.0085

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:20 DIAS

Notificando:TERCEIROS INTERESSADOS E EVENTUAIS HERDEIROS

Resumo da inicial:Karine de Carvalho PINTO ingressa com o presente 

inventário em razão do falecimento de Eliandro Propodolki, eram casados, 

com filhos maiores e menores e deixaram bens para inventariar, que a 

requerente encontrava-se grávida na ocasião do falecimento do cônjuge.

Decisão/Despacho:Autos n° 154-81.2017.811.0085 (Código 60460)

Inventariante: Karina de Carvalho Pinto

Inventariado: Eliandro Propodolski Pinto (Espólio)

Vistos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Nomeio Karina de Carvalho Pinto, devidamente qualificada, como 

inventariante (artigo 617, I, do CPC) que, intimada da nomeação, prestará, 

dentro de 05 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente 

desemprenhar o encargo, bem como, para apresentar as primeiras 

declarações no prazo de 20 (vinte) dias, tomando-se por termo.

Citem-se, após, o órgão do Ministério Público e os interessados 

não-representados, se for o caso, bem como a Fazenda Pública Estadual 

(CPC, artigo 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se 

deles discordar, juntar prova de cadastro, em vinte (20) dias (CPC, artigo 

629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (CPC, 

artigo 634), manifestando-se expressamente.

 Cite-se, também, o(s) outro(s) herdeiro(s), se já não estiver(em) 

representado(s) por advogado. Caso comporte citação editalícia, desde já 

consigno o prazo de vinte dias.

 Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (CPC, artigo 628) e 

digam, em dez (10) dias (CPC, artigo 637).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Terra Nova do Norte, 27 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61271 Nr: 595-62.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZECLER DALFIOR MATIELLO, SCHELBI JUNIOR 

MATIELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 
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OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 595-62.2017.811.0085 (Código 61271)

Embargante: Nilzecler Dalfior Matiello e Schelbi Junior Matiello

Embargado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-Grossense

Vistos.

Considerando a apresentação de impugnação aos embargos à execução, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59372 Nr: 1062-75.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHELBI JUNIOR MATIELLO, NILZECLER 

DALFIOR MATIELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 Trata-se de pedido de penhora online da quantia de R$ 63.809,34, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que a parte 

executada SCHELBI JUNIOR MATIELLO, portador do CPF n. 

002.254.491-70, ainda não adimpliu o crédito que se encontra em 

execução. Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo 

Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora.Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo 

a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Os autos permanecerão no 

Gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos.Com a 

efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, 

determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará 

a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação 

de bens não tem caráter absoluto), manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de 15 dias.Cumpra-se.Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60436 Nr: 147-89.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DORNELES DE QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE-MATO-GROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Processo nº: 147-89.2017.811.0085 (Código 60436)

Embargante: Vilma Dorneles de Quadros

Embargado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-Grossense

Vistos.

Inicialmente, DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta da 

conciliadora.

Após, considerando a apresentação de impugnação aos embargos à 

execução, 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.

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 das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59365 Nr: 1055-83.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ARLENES RIBEIRO CAMPOS, VILMA 

DORNELLES DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 Trata-se de pedido de penhora online da quantia de R$ 16.778,12, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que as partes 

executadas MARIA ARLENES RIBEIRO CAMPOS, portadora do CPF n. 

902.791.232-72 e VILMA DORNELLES DE QUADROS, portadora do CPF n. 

974.459.161-72, ainda não adimpliram o crédito que se encontra em 

execução. Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo 

Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora.Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo 

a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Os autos permanecerão no 

Gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos.Com a 

efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, 

determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará 

a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação 

de bens não tem caráter absoluto), manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 38193 Nr: 754-49.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILES MARIA KLAUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINO LEWINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Vistos.Trata-se de pedido de penhora online da quantia de R$ 5.520,41, 

requerido pela parte autora nos presentes autos, visto que a parte 

executada ALBINO LEWINSKI, portadora do CPF 067.945.219-20, ainda 

não adimpliu o crédito que se encontra em execução. Deve ser 

consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.Posto isto, DEFIRO a 

penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, opor embargos.Com a efetivação do 

bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, determino que 

seja imediatamente comunicado, via malote digital, o Departamento de 

Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 

015/2012/TP.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), expeça-se mandado de penhora, avaliação e 

intimação do bem indicado pela parte credora.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 29362 Nr: 80-86.2001.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA FUNC. BANCO BRASIL-PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DOS SANTOS MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES 

DE ORNELAS - OAB:OAB/MG 170.637, ANA LUIZA DE CARVALHO 

MENDES - OAB:OAB/DF 52.764, BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - 

OAB:OAB/DF 32.682, CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA - 

OAB:15228, CARLA CAROLINE PAULA ROCHA - OAB:OAB/MT 15.228, 

DANIELLE FERREIRA GLIELMO - OAB:OAB/DF 19.293, FELIPE ROCHA 

DE MEDEIROS - OAB:OAB/DF 54.106, JOÃO GILBERTO MONTENEGRO 

RODRIGUES - OAB:OAB/DF 47.651, MARCOS VINICIUS BARROS 

OTTONI - OAB:OAB/DF 16.785, PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - 

OAB:OAB/DF 48.137, RENATO LOBO GUIMARÃES - OAB:14517 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de sentença nº 80-86.2001.811.0085 (Código 29362)

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online da quantia de R$ 43.796,00, 

requerido pela parte autora nos presentes autos, visto que a parte 

executada JOÃO DOS SANTOS MOTTA, portadora do CPF 

124.225.500-10, ainda não adimpliu o crédito que se encontra em 

execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta 

Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 

dias.

Quanto ao pedido de pesquisa via RENAJUD, é certo que o Judiciário 

possui o sistema, diretamente interligado ao Departamento Nacional de 

Trânsito. No entanto, em que pese o pedido da parte autora, entendo que 

há óbice intransponível ao deferimento da consulta via RENAJUD, tendo 

em vista que o sistema tem a vocação de prevenir direitos de terceiros de 

boa-fé, inscrevendo no registro do automóvel constrição pretérita que 

recai sobre o bem móvel.

A jurisprudência mato-grossense já asseverou que “(...) Não pode o Juízo 

singular se valer do sistema RENAJUD para deflagrar penhora originária, 

se o credor não relaciona a existência de veículos. Ao Judiciário não cabe 

assumir os ônus e as diligências que são de responsabilidade do 

exequente”. (TJMT – AGI n° 84789/2012, DES.MARCOS MACHADO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/09/2012, DJE 

17/09/2012)

No mesmo sentido, e ressaltando a finalidade específica do sistema 

Renajud, colaciona-se o seguinte aresto, in verbis:

“(...) A função precípua do RENAJUD é o resguardo de terceiros de boa-fé 

e a criação de óbice à dilapidação antijurídica de patrimônio do devedor. 

Todavia no caso de penhora, só é permitida a sua averbação no sistema, 

ou seja, o credor que já logrou anterior constrição de determinado 

automóvel em processo específico poderá anotá-la nos registros do 

RENAJUD, diretamente interligado ao Departamento Nacional de Trânsito, 

lançando mão de um importante canal de publicidade para a constrição. 

Impossibilidade de utilização do instrumento para a constrição primeira de 

bem não especificado. Agravo de instrumento interposto pelo credor ao 

qual se nega provimento.” (Agravo de Instrumento nº 

2011.022965-9/0000-00 - Relator Des. Ruy Celso Barbosa Florence– 

06/09/2011)

Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, 

indefiro o pedido da parte exequente, posto que é ônus da parte diligenciar 

na tentativa de localização de bens da parte executada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34647 Nr: 898-28.2007.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO ROSA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LAIR ZAMONER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LAVEZZO - OAB:5.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Cumprimento de Sentença nº 898-28.2007.811.0085 (Código 

34647)Vistos.Trata-se de pedido de penhora online da quantia de R$ 

8.852,17, requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que a 
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parte executada JOSÉ LAIR ZAMONER, portadora do CPF 145.711.370-87, 

ainda não adimpliu o crédito que se encontra em execução. Deve ser 

consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.Posto isto, DEFIRO a 

penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, opor embargos.Com a efetivação do 

bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, determino que 

seja imediatamente comunicado, via malote digital, o Departamento de 

Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 

015/2012/TP.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 

dias.Cumpra-se.Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35750 Nr: 954-27.2008.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO TEODORO DE ANDRADE NETO, 

EVANDRO TEODORO DE ANDRADE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MG 79.757, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16691-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MG 

44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO FARIA DE MORAIS - 

OAB:113139/MG, RUBEVALDO DONIZETH DE MORAIS - OAB:51678/MG

 Trata-se de pedido de penhora online da quantia de R$98.926,92, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que a parte 

executada EVANDRO TEODORO DE ANDRADE NETO, portadora do CPF 

007.838.641-16 e EVANDRO TEODORO DE ANDRADE FILHO, portadora do 

CPF 578.193.786-20, ainda não adimpliu o crédito que se encontra em 

execução. Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo 

Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora.Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo 

a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Os autos permanecerão no 

Gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos.Com a 

efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, 

determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará 

a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação 

de bens não tem caráter absoluto), manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de 15 dias.Defiro o desentranhamento das petições de fls. 126/129 

e 133/136 (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59411 Nr: 1080-96.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIDES RUTKAUSKIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução nº 1080-96.2016.811.0085 (Código 59411)Vistos.Trata-se de 

pedido de penhora online da quantia de R$ 8.199,05, requerida pela parte 

autora nos presentes autos, visto que a parte executada ALAIDES 

RUTKAUSKIS, portadora do CPF 045.194.911-00, ainda não adimpliu o 

crédito que se encontra em execução. Deve ser consignado que o artigo 

835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora.Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Os 

autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central.Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACENJUD, que será juntado aos autos.Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.Com a efetivação do bloqueio de valores e sua 

transferência para a Conta Única, determino que seja imediatamente 

comunicado, via malote digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos 

termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 015/2012/TP.Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de 

Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que 

o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.Não efetuado bloqueio de 

valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo 

em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de 

dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 dias.Cumpra-se.Terra 

Nova do Norte, 22 de agosto de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60773 Nr: 316-76.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FRANCISCO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução nº 316-76.2017.811.0085 (Código 60773)Vistos.Trata-se de 

pedido de penhora online da quantia de R$ 18.359,54, requerida pela parte 

autora nos presentes autos, visto que a parte executada ADRIANO 

FRANCISCO MACIEL, portadora do CPF 831.001.641-72, ainda não 

adimpliu o crédito que se encontra em execução. Deve ser consignado 

que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.Posto isto, DEFIRO a penhora 

online e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, opor embargos.Com a efetivação do 

bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, determino que 
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seja imediatamente comunicado, via malote digital, o Departamento de 

Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 

015/2012/TP.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 

dias.Cumpra-se.Terra Nova do Norte, 22 de agosto de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53626 Nr: 670-09.2014.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, ANDREIA CRISTIANE HECK - OAB:59.455 

OAB/RS, JOEL BORTOLASSI - OAB:11471-A/MT, NEVIO MANFIO - 

OAB:OAB/MT 16226-B, TIANE VIZZOTTO - OAB:12.679-B

 Processo nº: 670-09.2014.811.0085 (Código 53626)

Vistos.

Fica prejudicada a análise do pedido de f. 188, uma vez que o Agravo de 

Instrumento interposto pelo executado foi provido para suspender a 

decisão que decretou a sua prisão civil.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto a petição e documentos de fls. 181/187.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 26 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39102 Nr: 210-27.2011.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONDES ZAMO VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE-MATO-GROSSENSE, ICATU 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT, ZILÁUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:OAB/MT 4427

 Processo nº 210-27.2011.811.0085 (Código 39102)

Requerente: Marcondes Zamo Vargas

Requerido: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-Grossense e Icatu Seguros S/A

Vistos.

Defiro o requerimento da parte autora de fl. 267.

Proceda-se a Senhora Gestora Judiciária aos atos necessários para a 

transferência dos valores depositados nos autos conforme requerido à fl. 

retro mencionada, na referida conta bancária de fl. 267, atentando-se para 

as novas determinações contidas na Resolução nº 011/2014 do Tribunal 

Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 Proceda-se à intimação da executada, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Às providências.

Terra Nova do Norte, 17 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63260 Nr: 208-13.2018.811.0085

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDFZP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, INDEFIRO a inicial pelo que, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do CPC.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, eis que INDEFIRO o pedido da assistência judiciária gratuita, 

tendo em vista o não enquadramento no conceito de pobreza e 

miserabilidade e tampouco que, dado o valor das custas judiciais, pode, no 

estado potencial, ser privada do acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo 

do sustento próprio ou da unidade familiar. Com o transito em julgado da 

presente decisão, arquivem-se os autos procedendo às baixas e 

anotações pertinentes. Às providências.Terra Nova do Norte, 26 de 

outubro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53771 Nr: 763-69.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE DE MARCHI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARA DE FATIMA DA SILVA - ME (L & A 

CAPACITAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CURSOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para intimação da parte autora 

acerca da certidão de trânsito em julgado de fls. 36, para querendo 

manifestar o de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que 

transcorrido in albis o prazo os autos serão remetidos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65229 Nr: 1149-60.2018.811.0085

 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: LUIZ CARLOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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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.: 65062 Nr: 1055-15.2018.811.0085

 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: ROSA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para 

DETERMINAR que a parte requerida se ABSTENHA, imediatamente, de 

descontar os valores indevidos referente ao contrato de empréstimo n. 

50-4135708/16 em nome da requerente ROSA MARIA DE SOUZA, 

conforme narrado na inicial, sob pena de multa diária no importe de R$ 

100,00 (cem reais).OFICIE-SE, ainda, o INSS desta decisão para as 

providências cabíveis no sentido de suspender os descontos do benefício 

do contrato n. 50-4135708/16 de titularidade da autora. Nos termos do art. 

6°, inc. VIII, do CDC, inverto o ônus da prova.Designe-se audiência de 

conciliação, conforme pauta da conciliadora.CITE-SE o requerido para 

comparecer a audiência de mediação e conciliação, observando 

rigorosamente o previsto no paragrafo 1º e seguintes do artigo 695 do 

NCPC.Não havendo acordo na audiência supra, a parte requerida será 

intimada na própria audiência, passando a incidir, a partir de então, o 

prazo de 15 dias para apresentação de sua defesa (art. 335, I, do 

NCPC).Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Terra Nova do Norte, 25 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65061 Nr: 1054-30.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para 

DETERMINAR que a parte requerida se ABSTENHA, imediatamente, de 

descontar os valores indevidos referente ao contrato de empréstimo n. 

768901308 em nome da requerente ROSA MARIA DE SOUZA, conforme 

narrado na inicial, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem 

reais).OFICIE-SE, ainda, o INSS desta decisão para as providências 

cabíveis no sentido de suspender os descontos do benefício do contrato 

n. 768901308 de titularidade da autora. Nos termos do art. 6°, inc. VIII, do 

CDC, inverto o ônus da prova.Designe-se audiência de conciliação, 

conforme pauta da conciliadora.CITE-SE o requerido para comparecer a 

audiência de mediação e conciliação, observando rigorosamente o 

previsto no paragrafo 1º e seguintes do artigo 695 do NCPC.Não havendo 

acordo na audiência supra, a parte requerida será intimada na própria 

audiência, passando a incidir, a partir de então, o prazo de 15 dias para 

apresentação de sua defesa (art. 335, I, do NCPC).Transcorrido o prazo, 

certifique-se.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Terra Nova do Norte, 25 de outubro 

de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65063 Nr: 1056-97.2018.811.0085

 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: ROSA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para 

DETERMINAR que a parte requerida se ABSTENHA, imediatamente, de 

descontar os valores indevidos referente ao contrato de empréstimo n. 

241103198 em nome da requerente ROSA MARIA DE SOUZA, conforme 

narrado na inicial, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem 

reais).OFICIE-SE, ainda, o INSS desta decisão para as providências 

cabíveis no sentido de suspender os descontos do benefício do contrato 

n. 241103198 de titularidade da autora. Nos termos do art. 6°, inc. VIII, do 

CDC, inverto o ônus da prova.Designe-se audiência de conciliação, 

conforme pauta da conciliadora.CITE-SE o requerido para comparecer a 

audiência de mediação e conciliação, observando rigorosamente o 

previsto no paragrafo 1º e seguintes do artigo 695 do NCPC.Não havendo 

acordo na audiência supra, a parte requerida será intimada na própria 

audiência, passando a incidir, a partir de então, o prazo de 15 dias para 

apresentação de sua defesa (art. 335, I, do NCPC).Transcorrido o prazo, 

certifique-se.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Terra Nova do Norte, 25 de outubro 

de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64640 Nr: 870-74.2018.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR o 

afastamento do lar do requerido JOSÉ ALVES PEREIRA, ficando o mesmo 

autorizado a adentrar no imóvel, acompanhado por um Oficial de Justiça, a 

fim de retirar suas roupas e pertences de uso e propriedade. Saliento que, 

no cumprimento do mandado – que deverá ocorrer com muita calma e 

ponderação – o Oficial de Justiça deverá explicar ao agressor que, por 

ora, apenas se trata de medida liminar.DETERMINO a designação de 

audiência conciliatória, conforme a pauta da conciliadora deste 

juízo.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 o réu, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à 

audiência a ser designada, acompanhado de advogado, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335 do NCPC.Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344).Cumpra-se.Às providências.Terra Nova do Norte, 29 

de outubro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63058 Nr: 121-57.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATATAU COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS RODRIGUES DE FREITAS, TIAGO 

RODRIGUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHNNY DE SOUZA NOLETO - 

OAB:19170/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos n° 121-57.2018.811.0085 (Código 63058)

Exequente: Catatau Comércio de Veículos LTDA

Executado: Mateus Rodrigues de Freitas e Tiago Rodrigues de Freitas

Vistos.

Inicialmente, cumpra-se mencionar que a carta precatória é um instrumento 

utilizado pela justiça quando o ato judicial tiver que ser praticado fora dos 

limites da jurisdição do órgão em que tramita a demanda. Trata-se de uma 

forma de colaboração entre juízos da mesma hierarquia, em que o juiz da 

ação principal (deprecante) requisita ao juiz de outra jurisdição 

(deprecado) o cumprimento de alguma medida judicial necessária ao 

andamento do feito.

Considerando que foi expedida a presente missiva para diligenciar na 

citação dos executados e dos demais atos elencados à fl. 03, verifica-se 

este juízo não deter competência para análise dos demais pedidos 

elencados às fls. 40/43.

Sendo assim, em consonância à certidão de fl. 48, DETERMINO à Serventia 

do juízo para que se DESENTRANHE o mandado para o cumprimento dos 

demais atos constantes à fl. 03.

Com a juntada da certidão do Senhor Oficial de Justiça, devolva-se os 

autos nos moldes do despacho de fl. 32.

Cumpra-se.

Às providencias.

Terra Nova do Norte, 24 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37108 Nr: 1244-08.2009.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI FOGAÇA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Processo nº: 1244-08.2009.811.0085 (Código 37108)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Valdeci Fogaça Flores

Vistos.

Compulsando os autos, em consonância com a certidão da Senhora 

Gestora Judiciária de fl. 376, verifica-se que causídico nomeado para o 

apenado à fl. 219 não foi devidamente intimado da decisão monocrática de 

fls. 355/357. Dessa feita, considerando que o digno advogado dativo Dr. 

Hélio Pereira de Souza deverá postular nova nomeação à Terceira Câmara 

Criminal, devendo ser o mesmo nomeado para a apresentação de recurso 

ao STJ e/ou nomeado a Defensoria Pública Criminal para a apresentação 

da defesa, chamo o feito à ordem para REVOGAR a r. decisão de fl. 368 

referente à nomeação do douto causídico, razão pela qual DETERMINO a 

remessa dos autos à Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

No mais, ante o petitório de fls. 371/372, fixo os honorários advocatícios 

no importe de 13 URH (Tabela XIX – item 9.3 – A – Ordem dos Advogados 

do Brasil), fixando-as cada no valor de R$ 749,91 (setecentos e quarenta 

e nove reais e noventa e um centavos), conforme tabela da OAB à época 

(fev/15 a fev/16).

 DETERMINO à Senhora Gestora Judiciária para que expeça-se a 

competente certidão em favor do nobre causídico nomeado à fl. 125.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 24 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 30569 Nr: 2568-09.2004.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEIXEIRA & CABREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA-PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal n° 2568-09.2004.811.0085 (Código 30569)

S E N T E N Ç A

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Nacional em face de 

Teixeira & Cabreira Ltda, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento, a parte exequente requereu a extinção do 

feito alegando pagamento da dívida executada (fl.83).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 487, III, ‘b’, 

ambos do Código de Processo Civil, desconstituindo eventuais penhoras 

realizadas.

Eventuais custas pela parte executada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Terra Nova do Norte/MT, 11 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000201-04.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO DATSCH (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente, promovo a 

intimação da parte Promovente acerca da nova data da audiência de 

conciliação, conforme segue: AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO REDESIGNADA 

PARA 14/02/2019 15:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA 

NOVA DO NORTE.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000175-40.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ORFELINA SANTOS DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

Promovente através do(a) seu/sua Advogado(a) acerca da audiência de 

conciliação designada nos autos conforme segue; AUDIÊNCIA 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 14/02/2019 16:00 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 39/2018 -

DIRETORIA O Excelentíssimo Senhor Elmo Lamoia de Moraes, Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

lei etc,

CONSIDERANDO o Ato nº 187/2013 CM, Provimento 08/2007, 36/2009, 

Ofício Circular 305/2012-CGJ/DJA, Provimento 10/2016-CM, Provimento 
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18/2016-CM.

RESOLVE: Estabelecer a escala de plantão dos Juízes, Gestores e 

Oficiais de Justiça do mês de NOVEMBRO de 2018, e estabelecer o 

plantão semanal. O horário do atendimento dos plantonistas será das 

19h01min, após o término de expediente do primeiro dia útil, encerrando-se 

no início de expediente do último dia útil (item 1.7.1.2 da CNGC), e no 

plantão de final de semana e feriados iniciar-se-á após o término do 

horário final do expediente das sextas-feiras e das vésperas de feriados, 

às 19h01min, e encerra-se no início do horário de expediente (11h59min) 

do próximo dia útil (item 1.7.1.1 da CNGC), também estabelece que os 

servidores, escalados para o plantão, deverão permanecer no prédio do 

Fórum das 13h00min às 17h00min, nos plantões de final de semana e 

feriados (item 1.7.4-A da CNGC).

Dias 01 e 02 de Novembro de 2018 Juiz de Direito: Drª Joseane Carla R. 

Viana Quinto Gestor Judicial: Cristiane Aparecida Mendes da Silva Rondo 

Oficial de Justiça: Valéria Aparecida Pereira da Silva Ferreira

Dias 03 e 04 de Novembro de 2018 Juiz de Direito: Drª Joseane Carla R. 

Viana Quinto Gestor Judicial: Cristiane Aparecida Mendes da Silva Rondo 

Oficial de Justiça: Abel Antônio Volpato

Dias 05 a 09 de Novembro de 2018 Juiz de Direito: Dr. Elmo Lamoia de 

Moraes Gestor Judicial: Antoninho Marmo da Silva Junior Oficial de Justiça: 

Abel Antônio Volpato

Dias 10 e 11 de Novembro de 2018 Juiz de Direito: Dr. Hanae Yamamura 

de Oliveira Gestor Judicial: Jhonatan Correia Motta Oficial de Justiça: 

Wemerson Antônio de Oliveira

Dias 12 a 14 de Novembro de 2018 Juiz de Direito: Dr. Elmo Lamoia de 

Moraes Gestor Judicial: Antoninho Marmo da Silva Junior Oficial de Justiça: 

Wemerson Antônio de Oliveira Dias

15 e 16 de Novembro de 2018 Juiz de Direito: Dr. José Eduardo Mariano 

Gestor Judicial: Antoninho Marmo da Silva Junior Oficial de Justiça: 

Wemerson Antônio de Oliveira

Dias 17 e 18 de Novembro de 2018 Juiz de Direito: Dr. José Eduardo 

Mariano Gestor Judicial: Antoninho Marmo da Silva Junior Oficial de 

Justiça: Valéria Aparecida Pereira da Silva Ferreira

Dias 19 e 20 de Novembro de 2018 Juiz de Direito: Dr. José Eduardo 

Mariano Gestor Judicial: Antoninho Marmo da Silva Junior Oficial de 

Justiça: Valéria Aparecida Pereira da Silva Ferreira

Dias 21 a 23 de Novembro de 2018 Juiz de Direito: Dr. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Gestor Judicial: Antoninho Marmo da Silva Junior Oficial 

de Justiça: Valéria Aparecida Pereira da Silva Ferreira

Dias 24 e 25 de Novembro de 2018 Juiz de Direito: Drª Helícia Vitti 

Lourenço Gestor Judicial: Monik Assad de Lima Oficial de Justiça: Abel 

Antônio Volpato Dias 26 a 30 de Novembro de 2018 Juiz de Direito: Dr. 

Elmo Lamoia de Moraes Gestor Judicial: Antoninho Marmo da Silva Junior. 

Oficial de Justiça: Abel Antônio Volpato Esta Portaria entra em vigor a 

partir desta data.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 

27 de setembro de 2018.Elmo Lamoia de Moraes.Juiz de Direito e Diretor 

do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64154 Nr: 413-66.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMGdA, CAGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 Vistos, etc.

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 a Dra. Graciele Cristina Romero Munhoz, OAB/MT nº 20.748, para 

a defesa do autor LEONILDO ASSIS DE LIMA.

Por se tratar de ação de família, a nomeação vai se estender para todas 

as demais ações envolvendo o mesmo núcleo familiar.

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 IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, 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.: 66053 Nr: 1528-25.2018.811.0077

 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: VGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

APENSE-SE AOS PROCESSOS CÓDIGO 66052 E 66054.

1- CONSIDERANDO QUE A AÇÃO TAMBÉM É DE ALIMENTOS, DETERMINO 

A REMESSA DOS AUTOS AO DISTRIBUIDOR PARA INCLUIR NO POLO 

ATIVO A MENOR ELIZABETH CRISTINI DE OLIVEIRA.

2- Defiro à parte autora o benefício da justiça gratuita.

3- Considerando a grande possibilidade de conciliação, designo audiência 

Conciliação a ser realizada em data a ser marcada pelo Conciliador, 

certificando-se nos autos, devendo as partes estar acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público.

Ressalta-se que o não comparecimento injustificado da parte autora ou da 

parte ré 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.

4- Na ausência de maior prova quanto aos rendimentos da parte ré, fixo 

que a ré ROSANGELA GEREMIAS DE OLIVEIRA deverá pagar alimentos 

provisórios de 10,48% do salário mínimo vigente no país (atualmente R$ 

100,00), além de 50% das despesas extras com o(s) filho(s), 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.

5- Visando regularizar a situação de fato, defiro a guarda provisória dos 

menores à avó VANDA GEREMIAS DE OLIVEIRA.

6- Intime-se a equipe multidisciplinar do Fórum para realizar estudo social 

na residência da avó VANDA GERAMIAS DE OLIVEIRA.

7- Expeça-se carta precatória para a Comarca de Rondonópolis/MT, para 

citação da ré e para intimação para comparecer à audiência de 

conciliação.

8- Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública.

9- Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 66052 Nr: 1527-40.2018.811.0077

 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: VGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDdS, RGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

APENSE-SE AOS PROCESSOS CÓDIGO 66053 E 66054

1- CONSIDERANDO QUE A AÇÃO TAMBÉM É DE ALIMENTOS, DETERMINO 

A REMESSA DOS AUTOS AO DISTRIBUIDOR PARA INCLUIR NO POLO 

ATIVO OS MENORES E.K.O.S, E.K.O.S e W.A.O.S.

2- Defiro à parte autora o benefício da justiça gratuita.

3- Considerando a grande possibilidade de conciliação, designo audiência 

Conciliação a ser realizada em data a ser marcada pelo Conciliador, 

certificando-se nos autos, devendo as partes estar acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público.

Ressalta-se que o não comparecimento injustificado da parte autora ou da 

parte ré 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.

4- Na ausência de maior prova quanto aos rendimentos da parte ré, fixo 

que o réu WALLACY DIAS DE SOUZA deverá pagar alimentos provisórios 

de 36,69% do salário mínimo vigente no país (atualmente R$ 350,00), e que 

a ré ROSANGELA GEREMIAS DE OLIVEIRA deverá pagar alimentos 

provisórios de 31,45% do salário mínimo vigente no país (atualmente R$ 

300,00), além de 50% das despesas extras com o(s) filho(s), 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.

5- Visando regularizar a situação de fato, defiro a guarda provisória dos 

menores à avó VANDA GEREMIAS DE OLIVEIRA.

6- Intime-se a equipe multidisciplinar do Fórum para realizar estudo social 

na residência da avó VANDA GERAMIAS DE OLIVEIRA.

7- Expeçam-se cartas precatórias para as Comarcas de Jauru/MT e 

Rondonópolis/MT, para citação dos réus e para intimação para 

comparecer à audiência de conciliação.

8- Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública.

9- Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 66054 Nr: 1529-10.2018.811.0077

 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: VGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGdO, CFCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

APENSE-SE AO PROCESSO CÓDIGO 66052 e 66053.

1- CONSIDERANDO QUE A AÇÃO TAMBÉM É DE ALIMENTOS, DETERMINO 

A REMESSA DOS AUTOS AO DISTRIBUIDOR PARA INCLUIR NO POLO 

ATIVO A MENOR A.K.O.S.

2- Defiro à parte autora o benefício da justiça gratuita.

3- Considerando a grande possibilidade de conciliação, designo audiência 

Conciliação a ser realizada em data a ser marcada pelo Conciliador, 

certificando-se nos autos, devendo as partes estar acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público.

Ressalta-se que o não comparecimento injustificado da parte autora ou da 

parte ré 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.

4- Na ausência de maior prova quanto aos rendimentos da parte ré, fixo 

que o réu CLEVERSON FERNANDO COELHO SOLIS deverá pagar 

alimentos provisórios de 36,69% do salário mínimo vigente no país 

(atualmente R$ 350,00), e que a ré ROSANGELA GEREMIAS DE OLIVEIRA 

deverá pagar alimentos provisórios de 10,48% do salário mínimo vigente 

no país (atualmente R$ 100,00), além de 50% das despesas extras com 

o(s) filho(s), 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.

5- Visando regularizar a situação de fato, defiro a guarda provisória dos 

menores à avó VANDA GEREMIAS DE OLIVEIRA.

6- Intime-se a equipe multidisciplinar do Fórum para realizar estudo social 

na residência da avó VANDA GERAMIAS DE OLIVEIRA.

7- Expeça-se carta precatória para a Comarcas de Rondonópolis/MT, bem 

como mandado, para citação dos réus e para intimação para comparecer 

à audiência de conciliação.

8- Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública.

9- Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65991 Nr: 1481-51.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Mizidio Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para interrogatório do 

acusado no dia 30/11/2018, às 13h30min.

Requisite-se o réu preso, intimem-se o MP e o advogado da defesa, este 

por meio de publicação no DJE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62346 Nr: 1206-39.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Feliciano Roca Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662-MT

 (...) III – DISPOSITIVO33.Diante disso, comprovada a materialidade do 

delito e presentes os indícios suficientes de autoria:a)PRONUNCIO 

FELICIANO ROCA FILHO, brasileiro, solteiro, portador do RG n° 19051255- 

SSP/MT, filho de Feliciano Roca e Laura Duran, nascido em 18/09/1980, em 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, a fim de que seja submetido a 

julgamento pelo Tribunal do Júri, DECLARANDO-O como incurso nas 

sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 61, inciso II, alíneas “e” e 

“h”, todos do Código Penal.34.Em relação ao disposto no art. 413, § 3º, do 

Código de Processo Penal, sem embargo aos judiciosos fundamentos 

lançados pela defesa por ocasião das alegações finais, verifico que ainda 

estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, 

pois seria um verdadeiro despropósito o réu responder a todo o processo 

preso e, depois de pronunciado pela prática do crime de homicídio 

qualificado, em que a vítima é o próprio pai, ser colocado em 

liberdade.35.Além disso, a forma de consumação do delito revela extremo 

desvalor na conduta do acusado, pois em razão de um suposto 

desentendimento decorrente da ingestão de bebida alcoólica, acabou 

desferindo disparo de arma de fogo que resultou na morte da vítima. (...) 

37.Assim, se o crime atribuído ao acusado é hediondo e se a futilidade na 

conduta está demonstrada nos autos, resta evidenciado o risco a ordem 

pública, motivo pelo qual, com fundamento no art. 413, § 3º, c/c art. 312 

ambos do CPP, em caso de recurso, não concedo ao réu o direito de 

recorrer em liberdade.38.Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os 

autos ao Tribunal do Júri desta comarca, nos termos do art. 421 do Código 

de Processo Penal.39.Publique-se, registre-se e intimem-se nos termos do 

art. 420 do Código de Processo Penal. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64154 Nr: 413-66.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMGdA, CAGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 DECISÃO
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Vistos, etc.

Considerando que o requerente é hipossuficiente patrocinado pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que possui endereço na 

comarca de Sorriso-MT, e que a realização de audiência na comarca traria 

grande prejuízo econômico ao mesmo, deixo de determinar nova audiência 

de conciliação. Considerando que a representante do requerido é 

manifestadamente hipossuficiente nos termos da lei e considerando, por 

fim, a suspensão das atividades do Núcleo da Defensoria Pública nesta 

Comarca por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o (a) Advogado 

(a), Debora Smerdeck Piotto, OAB/MT nº 22984 para patrocinar a defesa 

da 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.

Intimem-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso ou 

informe o desinteresse em assumi-lo e assumindo manifeste nos autos por 

meio de Contestação, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se

 .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64154 Nr: 413-66.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMGdA, CAGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 [...]DECISÃOVistos, etc.Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS 

proposta por Leonildo Assis de Lima em desfavor do Elias Miguel 

Gonçalves, menor impúbere, devidamente representado por sua genitora 

Carla Aguiar Gonçalves de Almeida, em que requer a parte autora a 

concessão de tutela de urgência para que seja minorado o valor dos 

alimentos entabulado entre as partes e homologado judicialmente na ação 

de jurisdição voluntária de cód. 95997, que tramitou perante o Juízo da 

Comarca de Sorriso, onde as partes acordaram o genitor, ora requerente, 

pagaria ao requerido menor, o valor correspondente a 28,41% do salário 

mínimo vigente. Narra a inicial que, após a homologação do referido acordo 

o autor teve redução significativa em sua renda, não possuindo mais 

condições de pagar o valor acordado a título de alimentos, considerando 

ainda que possui outra filha menor, para quem desembolsa o valor 

equivalente a 48,53% do salário mínimo vigente, tendo sido requerido 

judicialmente também, a redução desses valores na Comarca de Sorriso.É 

o sucinto relatório. Decido.Compulsando as autos, nota-se que o pedido 

liminar não merece acolhida.cumprimento da decisão liminar, sob pena de 

multa a ser fixada, conforme art. 497 e art. 537 do NCPC.Intimem-se. 

Cumpra-se[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60646 Nr: 323-92.2017.811.0077

 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: JRdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liomar Santos de Almeida - 

OAB:21.001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Silas de Padua 

Alves - OAB:19984/O

 DESPACHO

Vistos em correição.

1 - Defiro os benefícios da justiça gratuita.

2 - Designo audiência Conciliação a ser realizada em data a ser marcada 

pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes estar 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público.

3 - 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;

4 - Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69916 Nr: 169-43.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCRANIA MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 169-43.2010.811.0102

 Código n° 69916

Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional contra 

Ucraina Madeiras LTDA.

Ordenada a citação em 05/04/2010 (pág. 25/26), o qual foi negativa (pág. 

28-v).

Em razão da não localização do devedor, foi determinado o 

encaminhamento dos autos ao arquivo provisório pelo artigo 40, §2° da Lei 

n° 6.830/80 em 24/04/2013 (pág. 46).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido

Decorrido prazo superior a 05 (cinco) anos desde o despacho que 

ordenou o arquivamento provisório dos autos sem manifestação a parte 

exequente, tem-se que a pretensão executiva encontra-se fulminada pela 

prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

EMENTA: 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).

Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil.

 Sem honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte 

executada. Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se o presente com as baixas 

de estilo.

 Vera-MT, 19 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 4460 Nr: 1-69.1999.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPASTORIL E FLORESTAL KALSING 

LTDA, MAURICIO LUIZ KALSING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT, ROBERT LUIZ DO NASCIMENTO - PROCURADOR DA 

FAZENDA NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 4460

Processo n° 2005/535

Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional contra 

Agropastoril e Florestal Kalsing LTDA e Maurício Luiz Kalsing.

Citação do devedor ordenada em 11/02/1999 (pág. 13-v), tendo a citação 

sido positiva (pág. 47).

Em razão da não localização de bens do devedor, os autos foram 

encaminhados ao arquivo provisório, pelo artigo 40, §2° da Lei n° 6.830/80 

em 05/12/2012 (pág. 114), a pedido da parte exequente.

Vieram-me os autos conclusos.
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É o relatório. Fundamento e decido

Decorrido prazo superior a 05 (cinco) anos desde o despacho que 

ordenou o arquivamento provisório dos autos, tem-se que a pretensão 

executiva encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente, nos termos 

do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Sem condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual e sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se o presente com as baixas 

de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 19 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65821 Nr: 1363-20.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA CASTORINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] . Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 24 de outubro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65861 Nr: 1424-75.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCIO FRANCO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a 

sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 19 de 

outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68909 Nr: 1397-24.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.S.DE OLIVEIRA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] . Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 24 de outubro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68843 Nr: 1308-98.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALNERI CORREA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 24 de outubro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68906 Nr: 1394-69.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. DA S.P. DE SOUZA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] . Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a 

sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 19 de 

outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65894 Nr: 1447-21.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] . Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a 

sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 19 de 

outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71162 Nr: 268-76.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINEIA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] . Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

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 SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72012 Nr: 1115-78.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS BERTOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 
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FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

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 SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71518 Nr: 622-04.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual. Sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 24 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68912 Nr: 1400-76.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJV PEÇAS PARA TRATORES E CAMINHÕES 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 68912

Processo n° 2009/100

Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Vera/MT contra 

NJV Peças para Transportes e Caminhões LTDA.

Citação do devedor ordenada em 25/05/2009 (pág. 12/13) o qual foi 

negativa (pág. 16/v).

Em 29/12/2012, a pedido da parte exequente, os autos foram 

encaminhados ao arquivo provisório, nos termos do provimento 

10/2007-CGJ (pág. 19), tendo em vista a não localização do devedor.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido

Decorrido prazo superior a 05 (cinco) anos desde o despacho que 

ordenou o arquivamento provisório dos autos sem manifestação a parte 

exequente, tem-se que a pretensão executiva encontra-se fulminada pela 

prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

EMENTA: 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).

Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil.

 Sem honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte 

executada. Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se o presente com as baixas 

de estilo.

 Vera/MT, 19 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66974 Nr: 945-48.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS BORDINGNON, MARINALDO 

BERTOLOCE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] . Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Condeno 

a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% do 

valor da causa.Sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 22 

de outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71995 Nr: 1098-42.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VALDIVINA DELFLACHE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] . Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a 

sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 19 de 

outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65920 Nr: 1471-49.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] . Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a 

sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 19 de 

outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70847 Nr: 1100-46.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 

HEMENEGILDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a 

sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 19 de 

outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70797 Nr: 1050-20.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a 

sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 19 de 

outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71346 Nr: 450-62.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIS ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a 

sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 19 de 

outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71994 Nr: 1097-57.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAM DA SILVA SOUZA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a 

sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 19 de 

outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68851 Nr: 1352-20.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VENDELINO SCHONS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] . Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

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 SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71359 Nr: 463-61.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ADEMIR DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a 

sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 19 de 

outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65739 Nr: 1300-92.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] . Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a 

sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 19 de 

outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65775 Nr: 1339-89.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRLENE SUPLICIANO DA SILVA, ROSANGELA 

GONÇALVES DA SILVA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Condeno 

a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% do 

valor da causa.Sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 24 

de outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68907 Nr: 1395-54.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORLIN & SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2009/95

 Código n° 68907

Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Vera/MT contra 

Morlin & Silva LTDA.

 Ordenada a citação em 25/05/2009 (fl. 20/21).

Em razão da não localização do devedor, o exequente requereu a 

remessa dos autos ao arquivo provisório nos termos do artigo 40, §2° da 

Lei n° 6.830/80, o que foi deferido em 03/12/2012.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido

Decorrido prazo superior a 05 (cinco) anos desde o despacho que 

ordenou o arquivamento provisório dos autos sem manifestação a parte 

exequente, tem-se que a pretensão executiva encontra-se fulminada pela 

prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

EMENTA: 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).
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Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil.

 Sem honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte 

executada. Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se o presente com as baixas 

de estilo.

 Vera-MT, 24 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70826 Nr: 1079-70.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P.V BITTENCOURT (FUNERÁRIA RENASCER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] . Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 24 de outubro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71152 Nr: 258-32.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 24 de outubro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71362 Nr: 466-16.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR DE MORAES NORONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] . Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 24 de outubro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70824 Nr: 1077-03.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA CRISTINA M. PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [....] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 24 de outubro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70855 Nr: 1108-23.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 24 de outubro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71702 Nr: 805-72.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BALDOINO DE AMORIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 24 de outubro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71643 Nr: 746-84.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ORTEGA MONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 24 de outubro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68372 Nr: 1259-57.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO ANTONIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] . Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 
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mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 24 de outubro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68915 Nr: 1403-31.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE JUNIOR DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] . Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 24 de outubro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64376 Nr: 1242-26.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA/MT -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOLORES TARCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] . Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 24 de outubro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71167 Nr: 273-98.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a 

sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 19 de 

outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68846 Nr: 1347-95.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a 

sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 19 de 

outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64354 Nr: 1216-28.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA/MT -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] . Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

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 SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68849 Nr: 1350-50.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR QUINELLATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a 

sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 19 de 

outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101167 Nr: 415-34.2013.811.0102

 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: MARIA WILSMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Autos n. 415-34.2013 .811.0102

Código n. 101167

Vistos, etc.

I - INTIMEM-SE a parte requerida sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 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.: 67037 Nr: 1011-28.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MATIAS DE OURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 67037

Processo n° 1011-28.2007.811.0102

Vistos etc.
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Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Vera/MT contra 

Antônio Matias de Moura.

 Citação do devedor ordenada em 14/12/2007 (pág. 10) o qual foi negativa 

(pág.11-v). Deferida alteração do polo passivo em 09/06/2010, foi 

proferida nova decisão ordenando a citação do devedor (pág. 25/27).

Em 24/04/2013, os autos foram encaminhados ao arquivo provisório, tendo 

em vista o valor irrisório da dívida, nos termos do provimento 13/2013-CGJ 

(pág. 30).

Em manifestação na data de 11/05/2016 (pág. 33) a parte autora se 

manifestou informando que havia realizado acordo administrativo com o 

executado, que terminaria em 20/02/2017.

À fl. 36 foi deferida a suspensão pleiteada pelo prazo requerido.

Verifica-se, portanto, que já passou do prazo de suspensão requerido 

pela parte autora. Assim, DETERMINO a intimação do exequente para que, 

em 15 (quinze) dias, informe se houve a quitação do acordo, sob pena de 

presunção de quitação do débito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 19 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65090 Nr: 655-67.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MAROCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos nº: 655-67.2006.811.0102

 Código n°: 65090

Vistos, etc.

Trata-se de execução extrajudicial movida por REICAL INDÚSTRIA DE 

COMÉRCIO E CALCÁRIO LTDA, contra FELIPE MAROCHI, na qual objetiva o 

pagamento do montante de R$ 359.820,74 (trezentos e cinquenta e nove 

mil oitocentos e vinte reais e setenta e quatro centavos).

Às fls. 257, as partes acordaram quanto ao objeto da ação, sendo o 

acordo devidamente homologado à fl. 258, suspendendo-se o feito até o 

pagamento integral da obrigação.

 Às fls. 261, 262 e 266, o executado juntou aos autos comprovantes de 

pagamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, verifico que, de fato, houve o pagamento integral do 

débito na forma acordada pelas partes, conforme comprovantes de fls. 

261, 262 e 266, assim, via de consequência, cabível a extinção da 

presente execução.

Diante disso, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 

924, inc. II e o art. 925 do CPC.

Custas e honorários na forma do acordo (fl. 257).

Proceda-se a baixa da restrição de fls. 183.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

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.: 4011 Nr: 3-80.1988.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSÉ VOGEL - 

OAB:5.360-A, CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - 

OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3-80.1988-811.0102

Código n°: 4011

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE VERA/MT, em face de ADEMAR BORDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

No curso do processo, a parte autora informou o pagamento integral do 

débito exequendo (fl.106).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso dos autos, verifico que, de fato, houve a quitação do débito, 

conforme petição de fl. 106, assim, via de consequência, cabível a 

extinção da execução fiscal.

Diante disso, EXTINGO o executivo fiscal, nos termos do art. 924, inc. II e o 

art. 925 do CPC.

Sem custas a ressarcir, pois a exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-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.: 70377 Nr: 630-15.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ZOCOLOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE F.PIRES - 

OAB:7679/MT

 Intimação do advogado do Executado acerca do inteiro teor da sentença 

de fls. 76/77

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71631 Nr: 734-70.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO LOPES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - 

OAB:MT-6071-A, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 734-70.2011.811.0102

 Código n°: 71631

Vistos etc.

Trata-se de execução por quantia certa movida pela Colonizadora 

Sinop/MT em face de Geraldo Lopes de Almeida.

Realizado acordo entre as partes, este foi homologado em 17/04/2013, 

tendo constado expressamente da decisão que “findo o prazo do acordo 

deverão as partes informar seu cumprimento, presumindo a inércia como 

pagamento integral da dívida”.

No acordo, constou que o seu término se daria em 20/03/2017. Contudo, 

desta a referida data, não houve manifestação das partes nos autos. 

Assim, conforme expressamente ficou determinado nos autos, 

presume-se a sua quitação.

Diante disso, tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta 

no título judicial, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

Custas pagas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Vera-MT, 24 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125492 Nr: 2450-88.2018.811.0102

 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: CLEONI PADILHA DE LIMA, LEANDRO JOSÉ LOPES DE 

LIMA, EMERSON PADILHA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVONZIR PADILHA DE LIMA, MARIA DE JESUS 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2450-88.2018.811.0102

Código n. 125492

Vistos, etc.

Defiro o pedido de justiça gratuita, com fundamento no artigo 98 do CPC.

De outro lado, nomeio inventariante CLEONI PADILHA DE LIMA sendo que 

embora dispensável o compromisso (art. 664 CPC), havendo interesse 

poderá ser formalizado termo de inventariante, mediante comparecimento 

na Secretaria deste Juízo.

 No mais, necessário consignar, para o prosseguimento e conclusão do 

processo, deverá ser providenciado, ainda, pela inventariante, no prazo 

de quinze dias, a juntada de certidão/comprovante para fins de aferição 

de inexistência de registro de testamento em nome dos de cujus, nos 

termos do Provimento 56/2016 do CNJ.

Ressalto, entretanto, desde já, questões referentes à eventual pendência 

de débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstam o 

prosseguimento e conclusão deste processo, com a prolação de 

sentença, tendo em vista que de acordo com o artigo 662 do CPC: “No 

arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.”

Às providências, e, em seguida, voltem imediatamente conclusos para 

análise quanto ao julgamento/homologação.

Intimem-se.

Vera/MT, 23 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101886 Nr: 1098-71.2013.811.0102

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, DLAQ, VEA, N

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO - 

OAB:20970/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, em relação ao pedido de 

alimentos formulados por Débora Letícia Anezi Quevedo. No mais, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos nos termos do art. 487, I, do mesmo 

diploma.Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de custas e 

despesas processuais, uma vez que é beneficiária da gratuidade da 

justiça. Após o trânsito em julgado devidamente certificado, AO ARQUIVO, 

com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Vera/MT, 26 de outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 12989 Nr: 49-49.2000.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRARIA ITABUM LTDA., WALTER DAVID 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a 

sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 19 de 

outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71665 Nr: 768-45.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A D M MADEIRAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] . Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual. Sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 24 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69784 Nr: 39-53.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRAMAD MATERIAIS E INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a 

sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 19 de 

outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 7198 Nr: 6-83.1998.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA DE F. DE ALMEIDA LEOBET 

CONTABILIDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIANCARDINI NETO - 

OAB:MT-1.746 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO CANAN - OAB:9180 MT

 Processo nº 6-83.1998.811.0102

 Código n° 7198

Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional contra 

Jussara de F. de Almeida Leobet Contabilidade.

Ordenada a citação em 29/06/1999 (fl. 14).

À fl. 73 a Fazenda Pública requereu o arquivamento do feito, uma vez que 

o valor da execução é inferior ao valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). À 

fl. 80 foi determinado o arquivamento dos autos, com base no artigo 40, 

§2° da Lei n° 6.830/80. A Fazenda Pública nacional se manifestou nos 

autos em 19/09/2016, informando, tão somente, o valor do débito (pág. 

84).

Vieram-me os autos conclusos.
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É o relatório. Fundamento e decido

Decorrido prazo superior a 05 (cinco) anos desde o despacho que 

ordenou o arquivamento provisório dos autos, tem-se que a pretensão 

executiva encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente, nos termos 

do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

EMENTA: 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).

Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil.

 Condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, 

em 10% do valor da causa. Sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se o presente com as baixas 

de estilo.

 Vera-MT, 24 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66609 Nr: 583-46.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOCAR MECÂNICA E AUTO ELÉTRICA 

LTDA., ARLEI BELÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] . Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a 

sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 19 de 

outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70312 Nr: 565-20.2010.811.0102

 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: MIRACI INEZ COMPAGNONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORDADOS E CONFECÇÕES FIO DOURADO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BORDADOS E CONFECÇÕES FIO 

DOURADO LTDA, CNPJ: 01512699000131. atualmente em local incerto e 

não sabido

Despacho/Decisão: Autos n.565-20.2010.811.0102Código n. 70312Vistos, 

etc.RECEBO o cumprimento de sentença à ref.127/128.INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida no 

total, conforme cálculo apresentado às fls. 56, sob pena de aplicação de 

multa de 10% (dez por cento) e incidência de honorários advocatícios, 

também no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da 

execução, conforme § 1º, do art. 523, do CPC/2015.Nos termos do 

disposto no art. 523, § 3º do CPC, não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar o ocorrido nos 

autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação. Não havendo indicação de bens a 

serem penhorados ou não sendo efetiva a determinação acima, 

impulsione-se o feito para que o exequente manifeste-se, no prazo 

legal.Para eventuais impugnações, o devedor deverá observar o prazo do 

artigo 525do CPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Vera/MT, 09 de julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EVERTON ANDRADE 

DA SILVA, digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE ACIMA QUALIFICADA, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da R. decisão de fls. 133 proferida 

nos autos, a seguir transcrita.

Vera, 24 de outubro de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68933 Nr: 409-66.2009.811.0102

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINDINALVA MADALENA SANTOS, Cpf: 

36878979404, brasileiro(a), auxiliar de escritório, Telefone 3583-1634. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão para 

determinar à requerida que entregue o bem descrito na inicial ou o 

equivalente em dinheiro, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (CPC/73, 

arts. 902, § 1º e 904). Em caso de descumprimento, fica, desde já, 

autorizado ao credor promover nestes autos a competente execução, na 

forma do artigo 4º do DL 911.69.Condeno o requerido ao ressarcimento 

das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes 

em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, do CPC.Vera/MT,19 de 

janeiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EVERTON ANDRADE 

DA SILVA, digitei.

Vera, 26 de setembro de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-37.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000079-37.2018.8.11.0102 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: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT0008196A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2019 Hora: 10:00 , 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, 30 de outubro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE SAPEZAL 

 
 

P O R T A R I A  N.º 50/2018-DF 
 
O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR 
DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  
 
CONSIDERANDO o teor do Provimento nº 10/2016-CM que estabelece e normatiza o plantão 
regional no primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário deste Estado; 
 
RESOLVE: 
 
Estabelecer a escala de plantões do mês de NOVEMBRO/2018 como abaixo relacionado: 
 

JUÍZES, GESTORES/SERVIDORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA 
 

DATA JUIZ(A) GESTOR(A) OFICIAL DE 
JUSTIÇA 

31/10/18 (19h) 
a 

05/11/18 (12h) 

Dr. João Filho de Almeida Portela  
(3ª Vara Barra do Bugres) 

Maria Josiane da Silva 
Bertoldo Antônio dos Santos 

09/11/18 (19h) 
a 

12/11/18 (12h) 

Dr. Arom Olímpio Pereira 
(2ª Vara de Barra do Bugres) Remilson Fabio de Moraes Francisco José 

Medeiros Menezes 

14/11/18 (19h) 
a 

21/11/18 (12h) 

Dr. Sílvio Mendonça Ribeiro 
Filho 
(1ª Vara de Barra do Bugres)  

Ana Aparecida Cebalho Ítalo Rodrigues da 
Cunha Neto 

23/11/18 (19h) 
a 

26/11/18 (12h) 
 

Dr. Pedro Davi Benetti 
(1ª Vara Campo Novo do Parecis) Bruna Chagas Bizelli Antônio dos Santos 

30/11/18 (19h) 
a 

03/12/18 (12h) 
 

Dra. Cláudia Anffe Nunes da 
Cunha 
(2ª Vara Campo Novo do Parecis) 

Élcio Alves Francisco José 
Medeiros Menezes 

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à E. Corregedoria Geral da Justiça, à 
Promotoria, Defensoria Pública e OAB/MT local. 
 
Sapezal/MT, 30 de outubro de 2018.                                    
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
P O R T A R I A  Nº 52/2018-DF 
 
O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 
DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de definição dos plantões dos Senhores Oficiais de Justiça, nos 
feriados e também nos dias úteis, após o horário de expediente; 
 
RESOLVE: 
 
ESTABELECER a escala de plantões dos Oficiais de Justiça referente ao mês de 
NOVEMBRO/2018, como abaixo relacionado: 

 
DATA DIA DA 

SEMANA 
OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 

01.11.2018 Quinta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
02.11.2018 Sexta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
03.11.2018 Sábado Antônio dos Santos 99985-9319 
04.11.2018 Domingo Antônio dos Santos 99985-9319 
05.11.2018 Segunda-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
06.11.2018 Terça-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
07.11.2018 Quarta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
08.11.2018 Quinta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
09.11.2018 Sexta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
10.11.2018 Sábado Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
11.11.2018 Domingo Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
12.11.2018 Segunda-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
13.11.2018 Terça-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
14.11.2018 Quarta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
15.11.2018 Quinta-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
16.11.2018 Sexta-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
17.11.2018 Sábado Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
18.11.2018 Domingo Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
19.11.2018 Segunda-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
20.11.2018 Terça-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
21.11.2018 Quarta-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
22.11.2018 Quinta-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
23.11.2018 Sexta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
24.11.2018 Sábado Antônio dos Santos 99985-9319 
25.11.2018 Domingo Antônio dos Santos 99985-9319 
26.11.2018 Segunda-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
27.11.2018 Terça-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
28.11.2018 Quarta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
29.112018 Quinta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
30.11.2018 Sexta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se. 
 
Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à Egrégia Corregedoria Geral da 
Justiça de Mato Grosso. 
Sapezal/MT, 30 de Outubro de 2018. 
 
Conrado Machado Simão  
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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